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RESUMO

Este trabalho debruça-se sobre a mudança organizacional e seus reflexos
sobre o trabalho do controle interno no Exército. Mais especificamente, o foco
concentra-se na mudança organizacional, iniciada em 2010, com a criação do Centro
de Controle Interno do Exército (CCIEx) e a sua subordinação ao Comandante do
Exército. Toda a administração do Exército foi influenciada por essa mudança, mas
será que ela trouxe impactos positivos para a gestão da Força Terrestre? Portanto, o
objetivo da pesquisa é identificar se a mudança organizacional que ocorreu no
Sistema de Controle Interno do Exército (SisCIEx), a partir de 2010, gerou impactos
(positivos, negativos ou neutros) na gestão do Exército. O estudo foi desenvolvido por
meio de pesquisa bibliográfica e documental, e com entrevistas de profundidade e
semiestruturadas. As falas dos entrevistados foram submetidas à ferramentas de
análise de conteúdo (Bardin, 1977; 2011), e agrupadas de acordo com a proposta da
análise multiparadigmal de Meyerson e Martin (1987). Para tanto, foram utilizadas as
percepções de alguns gestores e auditores do Exército, permitindo a estruturação de
um modelo analítico que buscou sintetizar os principais fatores que permeiam essa
relação. Primeiramente, este modelo estudou como ocorreu a mudança
organizacional no SisCIEx, principalmente o que a influenciou. Posteriormente,
estudou a forma como o gestor da OM interpreta a atuação do órgão de controle e
identificou as práticas que venham a contribuir para que o órgão de controle atue de
forma efetiva no aprimoramento da gestão no Exército. Por outro lado, foram
identificadas situações que ensejaram o registro de melhores práticas, e
oportunidades de melhoria, que podem fazer com que o SisCEx aprimore a sua
missão.
Palavras-chave: Mudança Organizacional. Controle Interno. Gestão. Exército.

ABSTRACT

This work focuses on organizational change and its impact on the work of the
internal control in the Brazilian Army. More specifically, the focus is on organizational
change, which began in 2010 with the creation of the Internal Control Center of the
Army (CCIEx) and its subordination to the Army Commander. All administration of the
army was influenced by this change, but does she brought positive impacts for the
management of Army? Therefore, the objective of the research is to identify the
organizational change that has occurred in the internal control system of the Army
(SisCIEx), from 2010, generated impacts (positive, negative or neutral) in the Army
management. The study was conducted through bibliographical and documentary
research, and deep and semi-structured interviews. To this end, the perceptions of
some Army managers and auditors were used, allowing the structuring of an analytical
model that sought to synthesize the main factors that permeate this relationship. First,
this model was studied as organizational change in SisCIEx, especially the influence.
Later, he studied how the OM manager interprets the control agency's performance
and identify practices that may contribute to the control agency to act effectively in the
improvement of management in the Army. On the other hand, situations were identified
that gave rise to the record of best practices, and opportunities for improvement, which
can cause the SisCEx enhance your mission.
Key words: Organizational change. Internal control. Management. Army.
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1. INTRODUÇÃO
A mudança organizacional, a inovação, a revolução, e a descontinuidade
são as normas para as instituições/organizações no século XXI. Uma
organização precisa estar pronta para “quebrar/desintegrar/separar” os padrões
da sua configuração organizacional (MILLER, 1990; PASCALE, 1990;
BUCHANAN; BADHAM, 2008).
Alinhado a essas considerações, o Estado brasileiro tem realizado
modificações em suas organizações, e o eixo que impulsiona essa
transformação é o desenvolvimento da sociedade contemporânea, que exige
cada vez mais a eficiência, a eficácia, a transparência e a responsabilidade na
gestão pública, e o Exército Brasileiro não tem ficado alheio a essas
transformações (FINGER; BRAND, 2001).
Nesse sentido, está inserido o trabalho do Controle Interno, nas
organizações governamentais, que possui como funções básicas a verificação,
o exame, a vigilância, a orientação, a correção e a prevenção de erros na
administração pública (MEIRELLES, 1996; BUGARIN, 1994; CARTES, 2003;
SPINELLI, 2009). Os autores Davis e Blaschek (2006), e a International
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) (2004), compreendem que
o controle interno é projetado para enfrentar os riscos e fornecer garantias de
que a missão da entidade será cumprida, alcançando os seguintes objetivos:
execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;
cumprimento das obrigações de accountability1; cumprimento das leis e
regulamentos aplicáveis; e salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau
uso e dano.
Conforme o exposto, pode-se dizer que existe uma função do controle
interno nas instituições públicas, e que pode estar perfilada com a mudança
organizacional desses órgãos, que é o aperfeiçoamento das suas gestões.
Assim sendo, para aperfeiçoar a gestão de uma instituição é preciso inovar,
“As normas de auditoria da Intosai conceituam accountability como a obrigação que têm as
pessoas ou entidades às quais se tenham confiado recursos, incluídas as empresas e
organizações públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e
programática que lhes foram conferidas, e de informar a quem lhes delegou essas
responsabilidades.” (TCU, 2014, p. 34)
1
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revolucionar e impulsionar uma transformação, e para que isso ocorra é
necessária uma mudança organizacional no órgão de controle interno,
modificando a sua forma de trabalhar como um mero verificador dos atos
administrativos, para um elemento de apoio que aprimora a gestão (FINGER;
BRAND, 2001; BUCHANAN; BADHAM, 2008; BLIACHERIENE et al, 2016).
Existem diversos trabalhos acadêmicos que abordam de forma apartada
os temas da mudança organizacional e do controle interno. Porém um trabalho
sobre como uma mudança organizacional transformou a atividade do controle
interno em uma instituição é inédito, e não foi identificado nada a respeito na
literatura especializada. Foi o que motivou a presente pesquisa acadêmica.
Para melhor compreender como foi desencadeado o presente trabalho,
faz-se necessário compreender que o Sistema de Controle Interno do Exército
(SisCIEx) passou por uma transformação, que serão abordados nos próximos
parágrafos.
Primeiramente, o controle interno no Exército era regulamentado pelo
Decreto nº 86.979, de 3 de março de 1982 que criou a Diretoria de Auditoria (D
Aud) no Ministério do Exército, e sua destinação era a de executar os trabalhos
de auditoria contábil e de programas no extinto ministério, sendo subordinada a
Secretaria de Economia e Finanças (SEF) (BRASIL, 1982). Anos mais tarde, em
2003, e por intermédio da Portaria nº 549 de 22 de setembro, foi aprovado o
regulamento da D Aud, a classificando como órgão de apoio técnico diretamente
subordinado à SEF, e tendo como finalidade coordenar e realizar as atividades
de controle interno no âmbito do Exército (BRASIL, 2003).
Em 2008, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou um levantamento
da Governança no Setor Público (TCU, 2008a). Esse trabalho tinha como
objetivos gerais o levantamento de informações sobre a atuação dos Sistemas
de Controle Interno em alguns órgãos dos três Poderes da República, e a
avaliação das estruturas de governança na administração direta, seus objetivos
específicos eram a verificação das suas deficiências, e a adequação de seus
procedimentos, estrutura e atividades “às normas e boas práticas, nacionais e
internacionais, de auditoria e governança” (TCU, 2008a, p.2).
No ano de 2009, o TCU por meio do Acórdão 1074/ Plenário de 20 de
maio, apresentou o relatório das estruturas de governança dos órgãos e
unidades de controle interno do Poder Executivo, incluindo o Ministério da
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Defesa e os Comandos Militares. Esse Acórdão apontou para a necessidade de
melhorias nas estruturas institucionais e na forma de atuação dos órgãos de
controle interno, e a principal mudança que seria a avaliação e a conveniência
para o seu reposicionamento hierárquico na estrutura da Força Terrestre (TCU,
2009).
As recomendações do TCU geraram mudanças no SisCIEx em 2010, a
antiga D Aud foi extinta e foi criado o Centro de Controle Interno do Exército
(CCIEx), com subordinação direta com Comandante do Exército (Cmt Ex) como
órgão de assistência direta e imediata (OADI). O CCIEx é a unidade de controle
interno do Comando do Exército, e ficou com a missão de planejar, coordenar e
executar as atividades de controle interno no âmbito do Exército, estando sujeito
a orientação normativa da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa
(CISET) (BRASIL, 2010).
Nesse sentido, relativo a missão do controle interno no Exército, faz-se
necessário entender que o seu trabalho é direcionado pelo Plano Estratégico do
Exército 2016-2019 (PEEx 2016-2019), no seu Objetivo Estratégico do Exército
(OEE) Nº 10, é autoexplicativo quando afirma que o objetivo do controle interno
é de “aperfeiçoar o sistema de gestão do Exército e otimizar a atuação do
Controle Interno, buscando a proatividade das ações na proteção do Sistema
Exército” (BRASIL, 2017, p. 32).
Depois de verificar que o SisCIEx passou por uma mudança
organizacional, e de constatar a incumbência do controle interno na instituição
Exército Brasileiro, manifestou-se uma dúvida: a mudança organizacional do
SisCIEx realmente vem contribuindo para melhorar a gestão no Exército?
Essa indagação apresentada despontou da experiência do próprio
pesquisador, ou seja, a partir da observação-participante empírica do período
que exerceu atividade no CCIEx, e que neste trabalho busca sua sustentação
teórico-metodológica, para responder a indagação acima apresentada.
O ponto de partida para o trabalho desta pesquisa foi compreender a
mudança organizacional ocorrida no SisCIEx, no ano de 2010. Para isso, foi
preciso entender o que gera uma mudança em uma organização, e assim foram
estudadas diversas teorias de mudança organizacional.
O estudo dessas teorias permitiu identificar que as mudanças ocorrem
principalmente por: a existência de um conflito dentro da estrutura formal da
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organização, que pode ter origem no ambiente exterior; fatores específicos onde
a organização está inserida, como por exemplo a inovação no seu sistema de
gestão; e a modificação no comportamento dos indivíduos que trabalham nas
organizações (BURNS; STALKER, 1961; CHANDLER, 1962; LAWRENCE;
LORSCH, 1967; PERROW, 1976; ZIMMERMAN,1999; ASTLEY et al, 2005;
CADEZ, 2007; CHEN, 2008; GODOY; PEÇANHA, 2009; HAMLIM & RUSS-EFT,
2019).
Ao concluir os estudos sobre a mudança organizacional, foi imprescindível
entender a atividade do controle interno nas organizações públicas, e por
extensão, também no Exército Brasileiro, e como a sua atuação foi evoluindo ao
longo do século XX com a incorporação das ideias das teorias da administração
como a burocrática, a gerencial e a governança no setor público, e as mudanças
organizacionais que essas teorias foram gerando nas organizações.
A administração pública burocrática procurou inserir os conceitos dos
controles baseados no formalismo e na impessoalidade, e na procura pela
eficiência organizacional dos órgãos públicos, e que auxiliam na missão dos
mecanismos de controle previstos na legislação nacional (DE PAULA, 2005;
SECCHI, 2009).
A administração pública gerencial, nova gestão pública (NGP) ou new
public management (NPM), por sua vez, modificou a forma de trabalho dos
órgãos públicos, que passaram a buscar o aumento da eficiência e eficácia de
seus serviços e produtos, e começaram a enxergar o cidadão como cliente do
serviço público. Com isso, surgiram novas demandas aos órgãos, e
mecanismos, de controle, como: o controle da máquina administrativa estatal,
por meio da fiscalização sobre o controle dos resultados das políticas públicas
(BRESSER-PEREIRA, 1996; SECCHI, 2009; MARCELLI, 2013).
A governança no setor público incluiu nos órgãos públicos o foco da
administração voltada para a eficácia, transparência e responsabilidade pela
gestão. A atuação dos órgãos de controle foi adaptada para a supervisão dos
processos e prestação de contas, e para a realização do controle pelos
destinatários das ações públicas (controle social) (BRESSER-PEREIRA, 1996;
DE MELLO; SLOMSKY, 2010; MARCELLI, 2013).
Alguns desses conceitos teóricos foram sendo recepcionados nas leis
brasileiras e geraram reflexos na Administração Pública, tornando essencial o
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seu estudo e compreensão para entender o que levou o Exército a modificar o
SisCIEx.
Como exemplo pode-se citar que durante a década de 1960, sobre
influência da teoria da administração burocrática, foi criada a Lei 4.320/64 que
previa o controle interno, exercido pelo Poder Executivo, e o controle externo
exercido pelo Poder Legislativo e Tribunal de Contas (BRASIL, 1964).
Por conseguinte, a administração pública gerencial começou de forma
incipiente com a Constituição Federal de 1988, que pacificou como os princípios
da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, que serviram de base para mudanças na administração pública
brasileira. Este mesmo texto constitucional estabeleceu as funções dos controles
na administração pública brasileira, que estabeleceu, além do controle interno,
diversas formas de controle externo e controle social (BRASIL, 1988).
Outras iniciativas do governo federal reformularam a atuação do controle
interno, como por exemplo, pode ser citado o Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado (1995) que incluiu nos órgãos públicos do foco da
administração voltada para a eficácia, transparência e responsabilidade pela
gestão. Como consequência, a atuação dos órgãos de controle foi adaptada para
a supervisão dos processos e prestação de contas, e para a realização do
controle pelos destinatários das ações públicas (controle social) (BRESSERPEREIRA, 1996; DE MELLO e SLOMSKY, 2010; MARCELLI, 2013).
Ainda como reflexos das mudanças na Administração Pública provocadas
pela NGP, no ano de 2004, o Governo Federal criou o Portal da Transparência,
que é um site de acesso livre, onde o cidadão pode encontrar informações sobre
como é utilizado o dinheiro público, e obter informações sobre a gestão pública
no Brasil.
No ano de 2005, o Governo Federal instituiu o Programa Nacional de
Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, cuja finalidade é de
contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos
cidadãos e para o aumento da competitividade do País. O GESPÚBLICA busca
promover uma gestão pública ética, transparente, participativa, descentralizada,
com controle social e orientada para o cidadão (BRASIL, 2005; BRASIL, 2009a).
Pode-se compreender que todas legislações e iniciativas do Governo
Federal, geraram reflexos na organização e no trabalho do Controle Interno no
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Exército, e o seu foco passou a ser a melhora, o aperfeiçoamento e o
aprimoramento da gestão no Exército, e tendo como o indutor o SisCIEx
(BRASIL, 2013).
Depois da leitura de vasta legislação federal, das teorias de mudança
organizacional, e das teorias da administração pública, a dúvida anteriormente
mencionada persistiu, será que a mudança organizacional do SisCIEx realmente
contribuiu para melhorar a gestão no Exército? E outra dúvida foi acrescentada
a anterior, será que o SisCIEx continua a realizar apenas o trabalho de
fiscalizador ou realmente auxilia o trabalho de melhoria da gestão?
Devido ao aumento das dúvidas oriundas do estudo do assunto, nesse
ponto, surgiu a questão de pesquisa do presente trabalho: como a mudança
organizacional do Sistema de Controle Interno do Exército, iniciada em 2010,
vem contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão no Exército Brasileiro (EB)?
Corroborando com a questão de pesquisa apresentada, o autor Robert K.
Yin afirma que “faz-se uma questão do tipo ‘como’ ou ‘por que’ sobre um conjunto
contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou
nenhum controle” (YIN, 2001, p. 28).

1.1 Problema de pesquisa
Em função da reflexão, apresentada acima, surgiu o seguinte problema
de pesquisa: como a mudança organizacional do Sistema de Controle Interno
do Exército, iniciada em 2010, vem contribuindo para o aperfeiçoamento da
gestão no Exército?

1.2 Objetivo Geral
Assim sendo, para responder a esta pergunta, a presente dissertação
buscou:
1. O objetivo é, identificar se a mudança organizacional que ocorreu no
SisCIEx, a partir de 2010, gerou impactos (positivos, negativos, neutros)
na gestão do Exército.
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Esse tipo de objetivo necessita de esclarecimento, e pode ser realizado por
meio de um estudo de caso, servindo até de introdução para um estudo mais
apurado (YIN, 2001; MARTINS, 2008).
Por conseguinte, para este Estudo de Caso foi realizado um mergulho
profundo e exaustivo sobre esse objetivo limitado, possibilitando adentrar em
uma realidade que não é conseguida somente por levantamento amostral
(MARTINS, 2008).

1.3 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos a atingir serão:
1. Compreender o tipo de mudança organizacional que foi realizado no
SisCIEx;
2. Identificar quais os fatores determinantes da mudança organizacional no
SisCIEx e seus resultados
3. Compreender como a mudança organizacional realizada no SisCIEx
garantiu o aperfeiçoamento, ou se tornou um obstáculo, para a gestão no
EB.

Para responder aos objetivos específicos será realizada uma pesquisa
exploratória, isto é, serão localizadas informações, e depois, será realizada uma
avaliação sobre como a mudança organizacional do SisCIEx contribui para o
aperfeiçoamento da gestão no EB (MARCONI; LAKATOS, 2003). Tudo será feito
à luz das teorias de mudança organizacional e das teorias da administração
pública.

1.4 Relevância
Ao expor esses objetivos, a relevância deste trabalho justifica-se porque
o SisCIEx é o único componente do Sistema de Controle Interno do Governo
Federal que possui quatrocentas e vinte e duas Unidades Gestoras2 (BRASIL,

2

“Unidade Gestora (UG) é a nomenclatura usada para definir as unidades cadastradas no
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) investidas do poder
de gerir recursos orçamentários, financeiros e/ou patrimoniais” (BRASIL, 2017b, p. 5).
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2017b) presentes em todos os estados da União, e com uma capilaridade capaz
de chegar aos lugares mais remotos do território nacional, realizando o controle
e a verificação de todos os atos da administração pública.
Outra relevância não menos importante, é o valor do orçamento da União
que foi designado para o Exército Brasileiro, no valor de R$ 42.645.136.680,00,
de acordo com o Projeto de Lei Orçamentária de 2019 (BRASIL, 2019g).
Dessa forma, visualizar-se-á uma referência para que os cidadãos,
militares e civis envolvidos na gestão pública, conheçam o SisCIEx, e
conjuntamente, proporcionar contribuições teóricas e de boas práticas às outras
organizações públicas que tenham características de controle semelhante ao do
Exército.

1.5 Metodologia
A metodologia utilizada é um estudo de caso com propósito exploratório,
onde a atenção do pesquisador está na busca da “compreensão de um particular
caso, em sua idiossincrasia, em sua complexidade” (STAKE, 1988, p. 256),
aliado a esse entendimento, o pesquisador procura compreender os processos
que se desenvolvem nas organizações e na administração (YIN, 2001). O estudo
de caso no contexto da pesquisa organizacional, Hartley sugere a seguinte
resolução:
[...] consiste de uma investigação detalhada, frequentemente com
dados coletados durante um período de tempo, de uma ou mais
organizações, ou grupos dentro das organizações, visando prover uma
análise do contexto e dos processos envolvidos no fenômeno em
estudo (1995, p. 208-209)

De acordo com as explicações apresentadas acima, pode-se entender
que é o caso deste trabalho de pesquisa, que é compreender como a mudança
organizacional do Sistema de Controle Interno do Exército, iniciada em 2010,
vem contribuindo, para a melhoria da gestão no Exército.
Um outro fundamento lógico para este estudo de caso é o fato dele ser
único, e que pode ser utilizado para determinar como a forma de condução do
trabalho do SisCIEx vem contribuindo para colaborar com a gestão no Exército.
Segundo Yin, “o caso único pode, então, ser utilizado para se determinar se as
proposições de uma teoria são corretas ou se algum outro conjunto alternativo
de explanações possa ser mais relevante” (YIN, 2001, p. 62).

9

O estudo exploratório deste caso começou devido a um fundamento
lógico (YIN, 2001) porque o pesquisador teve a experiência de ter trabalhado por
mais de 15 anos como gestor, e por 3 anos como membro do SisCIEx.
Esse estudo apresenta limitações quanto ao número de entrevistados,
embora que todos estes foram estrategicamente escolhidos pelas funções e
postos que ocuparam na administração e no controle interno no Exército,
conforme consta na subseção 1.5.2. Essa limitação não permite que os
resultados e conclusões deste trabalho seja a realidade encontrada em toda a
Força Terrestre (DA CUNHA; YOKOMIZO; BONACHIM, 2013).
Contudo, a amostra escolhida permite vislumbrar possíveis caminhos
para futuras pesquisas mais aprofundadas.

1.5.1 Fontes de evidência para a pesquisa
As fontes de evidência para a pesquisa deste estudo de caso são as
seguintes: livros, artigos científicos, documentação, manuais, entrevistas,
registros em arquivos, as leis, os acórdãos do TCU, as portarias ministeriais, os
documentos administrativos, documentos internos do Exército, entre outros (YIN,
2001; GODOY, 2006). Com isso, o “uso mais importante de documentos é
corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes” (YIN, 2001, p.
109).
As entrevistas também foram utilizadas por serem importantes fontes de
informações, e são essenciais, neste estudo de caso (YIN, 2001). A entrevista é
eficiente para a obtenção de dados, principalmente referente ao comportamento
humano sobre o problema de pesquisa que foi apresentado, com o objetivo final
de inferir algum conhecimento sobre as palavras dos entrevistados. Todos esses
dados levantados passaram por uma análise qualitativa (PÁDUA, 2007;
BARDIN, 2016).
A observação participante foi utilizada porque o pesquisador teve a
experiência de ter trabalhado por mais de 15 anos como gestor, e por 3 anos
como membro do SisCIEx. Neste caso o pesquisador “pode assumir uma
variedade de funções dentro de um estudo de caso e pode, de fato, participar
dos eventos que estão sendo estudados”, tendo “a capacidade de perceber a
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realidade do ponto de vista de alguém de ‘dentro’ do estudo de caso, e não de
um ponto de vista externo” (YIN, 2001, p. 116).

1.5.2 Coleta dos dados
A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas de profundidade
e semiestruturadas, realizadas uma a uma com indivíduos escolhidos dentro de
um público alvo, e permite que os comentários sejam traçados de forma
individual para os entrevistados (MALHOTRA et al, 2005). Essas entrevistas
permitem o aprofundamento sobre determinados assuntos, favorecem a
espontaneidade das respostas, e possibilitam ao entrevistado optar pelo feitio
que irá estruturar a sua resposta, captando os aspectos valorativos dos
entrevistados, os seus preconceitos e suas atitudes ante as questões delicadas
(LAVILLE; DIONE, 1999; BONI; QUARESMA, 2005; MALHOTRA et al, 2005).
Dessa forma, é possível compreender os significados que os
entrevistados atribuem às questões e situações relativas ao tema pesquisado
(GODOY, 2006). A justificativa pelo uso desse procedimento está no fato de ter
sido utilizada na pesquisa de administração, e a experiência do público-alvo nas
áreas de gestão ou de auditoria, o que permitirá extrair informações mais
relevantes e interessantes para as conclusões desse estudo (MATTOS, 2005).
Antes da realização das entrevistas foi realizado um pré-teste, com alguns
dos militares que atuaram no controle interno. O roteiro das entrevistas foi
aplicado em dois militares, ambos com experiência na área do controle interno,
que exerceram funções no CCIEx, na 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças
do Exército (ICFEx) e na 7ª ICFEx. Assim sendo, o roteiro das perguntas foi
avaliado, permitindo verificar a sua coerência, clareza e a necessidade de
ajustes de cada pergunta. Esses militares foram escolhidos devido a sua
experiência na atividade do controle interno, e como gestores, adquiridos no
exercício das funções de auditor da 1ª ICFEx, de Chefia da Seção de Auditoria
da Gestão e Fiscalização do CCIEx e na Chefia da 7ª ICFEx.
Para a realização de cada entrevista, foram agendadas visitas com cada
um dos entrevistados em seus respectivos locais de trabalho ou em suas
residências, nos meses agosto, setembro e outubro de 2019. Os entrevistados
não ficaram restritos apenas a militares do serviço de intendência, que
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normalmente desempenham funções de agente da administração ou no controle
interno. Militares de outras especializações como cavalaria e engenharia foram
ouvidos nas entrevistas.
Todos os militares escolhidos para as entrevistas tinham como critério
experiência na administração pública federal e na administração militar. Os
militares desempenhavam funções no controle interno e como agentes da
administração. Algumas dessas funções foram desempenhadas no exterior na
Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW).
Os militares que trabalharam no controle interno desempenharam as
seguintes funções: Chefe do CCIEx, Sub Chefe da antiga D Aud, Sub Chefe do
CCIEx, Chefe da 11ª ICFEx, Chefe da 7ª ICFEx, Chefe da 3ª ICFEx, Chefe da
Seção de Auditoria da Gestão e Fiscalização do CCIEx e auditor da 1ª ICFEx.
Todos esses oficiais tinham mais de 2 anos de atuação no controle interno, e
atuaram por mais de 10 anos como agentes da administração.
Os

militares

que

atuaram

como

agentes

da

administração

desempenharam as seguintes funções: superintendente de gestão corporativa
da autoridade pública olímpica, ordenador de despesas nível Brigada, ordenador
de despesa nível Organização Militar (OM), ordenador de despesa nível
Subunidade, fiscal administrativo, tesoureiro, almoxarife, aprovisionador,
pregoeiro, chefe do Centro de Operações de Suprimento, chefe da seção de
pessoal de OM, responsável pela conformidade documental, chefe da seção de
suprimento, adjunto da seção de acompanhamento de obras, chefe da seção de
orçamento e finanças, e chefe da seção administrativa de compras
internacionais. Alguns desses militares desempenharam mais de uma dessas
funções.
Dessa forma foram feitas doze entrevistas, seis com militares que atuam,
ou atuaram no controle interno, e seis com agentes da administração das OM.
Quando da realização das entrevistas, os participantes receberam maiores
informações sobre o objetivo da pesquisa, bem como foi reafirmado o anonimato
quanto à identificação das informações obtidas. Todas as entrevistas foram
gravadas com a devida autorização dos participantes.
Os nomes, e as informações, dos entrevistados estão mantidos em sigilo,
e foi ofertado a todos entrevistados um termo de confidencialidade, conforme o
Anexo B. Foi atribuído um número a cada entrevistado, não foi utilizado o critério
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da antiguidade dos postos para atribuir a numeração, o que é muito comum nas
Forças Armadas. A distribuição dos números foi feita de forma aleatória. Para o
acesso aos dados extraídos das entrevistas, somente o pesquisador possui uma
lista que contém: os nomes com o respectivo número de cada entrevistado e as
suas observações (YIN, 2001).
Os entrevistados se diferenciaram em termos de idade, formação, tempo
de

serviço

e

experiência

profissional

no

Exército,

configuraram

a

heterogeneidade da amostra. As entrevistas demoraram em média 18 minutos.
Foi utilizado o gravador para a realização das entrevistas, instrumento para a
coleta de informações sobre as opiniões dos militares que trabalharam no
controle interno e como agentes da administração. Depois de coletado, esse
material foi submetido a uma análise qualitativa dos relatos, conforme explicado
na subseção 1.5.5.

1.5.3 Delimitação temporal da pesquisa
Para a execução da referida pesquisa, foram coletados relatos dos
militares que ocupavam os cargos de gestores, e no sistema de controle interno,
a partir do ano de 2015, delimitando o período temporal do estudo de caso a ser
realizado. Este período foi escolhido por ser posterior a publicação da Portaria
Nº 18, de 17 de janeiro de 2013, que aprovou o Manual de Auditoria (EB 10-MT13.001) 1ª Edição, porque este manual consolidou, pela primeira vez no Exército,
uma legislação sobre controle interno e auditoria que visa à melhoria da gestão
no âmbito da Força Terrestre (BRASIL, 2013).

1.5.4 Etapas da pesquisa
Os dados da presente pesquisa foram obtidos em duas etapas. A primeira
constou de uma pesquisa bibliográfica e documental, contida no referencial
teórico deste trabalho. O propósito dessa etapa foi subsidiar a confecção de um
roteiro de entrevistas, que foi aplicado na segunda etapa, a fim de permitir um
maior entendimento sobre a questão da referida pesquisa. A bibliografia foi
melhorada posteriormente com as citações dos entrevistados no decorrer da
segunda etapa (YIN, 2001).
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Ainda na primeira etapa foi realizada a organização do conteúdo coletado
na pesquisa bibliográfica, visando reduzir suas características a elementoschave,

e

assim

aplicá-los

nas

perguntas

utilizadas

nas

entrevistas

(CARLOMAGNO; ROCHA, 2016).
Com o fito de facilitar a fase posterior, na análise dos dados, os roteiros
das entrevistas foram estruturados em tópicos, contendo os “elementos-chave”,
que auxiliaram a organizar o conteúdo das respostas dos entrevistados. Os
tópicos foram elaborados com base na literatura usada neste estudo (BARDIN;
2011; BARDIN, 2016; CARLOMAGNO; ROCHA, 2016), e cujas finalidades são
apresentadas na sequência:
1) Coletar dados sobre o tipo de mudança organizacional que foi realizado
no SisCIEx;
2) Coletar informações sobre os fatores determinantes da mudança
organizacional no SisCIEx e seus resultados;
3) Coletar informações dos entrevistados, se a mudança organizacional
do SisCIEx vem contribuindo o aperfeiçoamento, ou se tornou um obstáculo,
para a gestão das OM do EB;
4) Coletar informações para identificar se as mudanças organizacionais
que ocorreram no SisCIEx, a partir de 2010, e quais impactos (positivos,
negativos, neutros) que elas geraram.
Cada tópico não possuía um número fixo de perguntas, por exemplo, no
grupo 1 o tópico “3” teve 7 perguntas, e não tiveram perguntas dos tópicos 1 e
2, porque os entrevistados não possuíam conhecimento sobre o assunto tratado
nesses tópicos. No grupo 2, os tópicos 1 e 2, foram perguntados de forma
conjunta, e tiveram 3 perguntas, já o tópico “3” possuiu 4 perguntas. Cabe
ressaltar que as perguntas foram aprimoradas durante a pesquisa, com novas
bibliografias que surgiram no decorrer da pesquisa, e com as informações
prestadas pelos entrevistados, focando sempre no problema de pesquisa, no
objetivo geral e nos objetivos específicos.
Na

segunda

etapa

da

pesquisa

foram

realizadas

entrevistas

semiestruturadas com servidores públicos vinculados ao Exército Brasileiro, com
atuação em nível estratégico, operacional e tático na gestão pública.
Todas as entrevistas realizadas, neste estudo de caso, seguiram um
protocolo, com o intuito de orientar a pesquisa (YIN, 2001). Primeiro foram
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realizados procedimentos gerais, como a escolha dos entrevistados e o
agendamento das entrevistas; segundo foram elaboradas as questões focadas
no estudo de caso, visando atingir os objetivos específicos desta pesquisa; e por
último foi realizado um relatório contendo a análise das informações colhidas nas
entrevistas.
Por se tratar de um estudo de caso único, todas as questões de entrevista
retrataram os interesses do objetivo geral, e dos específicos. Todas as questões
foram feitas para o pesquisador, e não para os entrevistados. O intuito foi de
coletar informações importantes e relevantes para a pesquisa (YIN, 2001).
As entrevistas foram efetuadas em servidores que desempenham duas
funções distintas: Grupo nº 1 são os militares que trabalham, ou trabalharam,
como ordenadores de despesa ou agentes da administração; e Grupo nº 2 são
os militares que exercem, ou exerceram, atividades no SisCIEx.
O Grupo nº 1 foi formado por oficiais que se encontram ou se
encontravam, de 2015 até 2019, como ordenadores de despesa e comandantes
de Organizações Militares. Estas unidades deveriam possuir como característica
principal a autonomia administrativa, e possuir as seguintes seções: tesouraria,
seção de pagamento de pessoal, fiscalização administrativa, almoxarifado,
seção de licitações e contratos, serviço de aprovisionamento, seção de saúde
com autonomia para gerir os recursos do Fundo de Saúde do Exército (FUSEx)
e a seção de fiscalização de produtos controlados. A finalidade da entrevista
para este grupo foi: levantar se o trabalho prestado pelo SisCIEx auxilia na
gestão das OM; e como o trabalho realizado pelo SisCIEx contribui para a
melhoria dos processos da gestão das OM.
O Grupo nº 2 foi composto por oficiais que trabalham, ou trabalharam, no
SisCIEx. A seleção deste grupo específico de oficiais se deu pelo fato da
natureza do cargo, por dever funcional e experiência profissional no campo do
controle interno. A finalidade da entrevista destes servidores foi extrair as
seguintes informações centrais: identificar quais os fatores determinantes da
mudança organizacional no SisCIEx e seus resultados; compreender o tipo de
mudança que foi realizada no SisCIEx; e entender como o SisCIEx vem
impactando a gestão das organizações militares (OM) do Exército.
Uma situação que ocorreu foi a presença de um oficial que se enquadrou
nos Grupos nº 1 e 2 simultaneamente, isto é, um oficial que trabalha ou trabalhou
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no SisCIEx, e que em momento distinto ou atual, foi/é agente da administração
em organizações militares. Este tipo de fonte recebeu prioridade na seleção para
entrevista, pois condensou, em uma só pessoa, informações, experiências,
pontos de vista e, uma análise comparativa previamente feita sobre o assunto
que o pesquisador examinou com as entrevistas dos grupos 1 e 2.
Na primeira fase dessa etapa, as entrevistas foram transcritas e
analisadas, e na segunda fase os seus relatórios foram submetidos a dois
métodos de análise: uma ferramenta de categorização, muito utilizada na análise
de conteúdo, e a análise multiparadigmal (BARDIN, 1977; MEYERSON;
MARTIN, 1987; BARDIN, 2011).
Assim sendo, para entender a segunda fase das entrevistas, torna-se
necessário explicar os dois métodos de análise utilizados.
Primeiramente, a análise de conteúdo pode ser descrita como “conjunto
de técnicas de análise das comunicações, visando a obter (...) indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção dessas mensagens” (BARDIN, 1977, p. 42).
Na análise de conteúdo, os dados da pesquisa são advindos de diversas
fontes, e chegam ao pesquisador em seu estado bruto, necessitando ser
processados para facilitar a compreensão e a interpretação. Atenta-se para o
fato de que a análise de conteúdo ser uma interpretação pessoal do investigador
em relação aos dados que possui (MORAES, 1999). A análise de conteúdo pode
ser utilizada na análise de administração (MADEIRA et al, 2011), que é o foco
deste trabalho.
Assim sendo, todo o conteúdo coletado nas entrevistas precisou ser
organizado e categorizado, e associado aos conhecimentos teóricos estudados
na revisão de literatura (JANIS, 1982; BARDIN, 2011; BARDIN, 2016).
Nesse sentido, a primeira categorização deste trabalho foi a separação
dos entrevistados em dois grupos, Grupo nº 1 com os gestores, e o Grupo nº 2
com os auditores, conforme especificado nesta subseção.
Posteriormente foi realizada uma segunda categorização, agora com o
conteúdo transmitido pelos entrevistados. Para isso foi elaborado um roteiro das
entrevistas, e que foi estruturado em tópicos e perguntas, conforme o Anexo A.
Todas as perguntas estão direcionadas para o objetivo geral e para os
específicos desta pesquisa, constantes nas seções 1.2 e 1.3.
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Por conseguinte, para formalizar os conteúdos das entrevistas foram
definidas as seguintes categorias (KRIPPENDORF, 1990; MORAES 1999):
1) Quem discursa? São os entrevistados de forma individual, é quem
emite a mensagem. E por esse motivo, os textos conclusivos apresentados nas
seções 3.5 e 3.6 fazem referência ao seu emissor. Esta categoria está
diretamente associada a categorização da separação dos entrevistados dentro
dos grupos.
2) Para expressar o que? Aqui refere-se ao valor informacional das
palavras, argumentos e ideias expressas pelos entrevistados. Por isso foi
necessário que os entrevistados tivessem experiência e conhecimento em
administração pública ou na auditoria.
3) Com que objetivo? Aqui procurou-se captar a finalidade e o sentido das
mensagens dos entrevistados sobre o assunto desta pesquisa. Todos os
entrevistados emitiram suas opiniões pessoais, muitas vezes sobre problemas e
soluções que eles vivenciaram sobre o assunto da pesquisa. Por isso, nenhuma
informação transmitida pelo entrevistado foi descartada nesta pesquisa.
4) Com que frutos? As opiniões dos entrevistados foram associadas as
perguntas da entrevista, constantes no Anexo A, que estavam direcionadas para
os objetivos da pesquisa, identificando os resultados por cada entrevistado.
Esses resultados constam nos Quadros 19 e 20.
Dessa forma procurou-se montar um conjunto de categorias exaustivo
para ser utilizado na pesquisa, ou seja, todo o conteúdo significativo está de
acordo com todos os objetivos da análise.
As categorias são homogêneas porque foram estruturadas para uma
única dimensão de análise, ou seja, identificar se a mudança organizacional que
ocorreu no SisCIEx, a partir de 2010, gerou impactos (positivos, negativos,
neutros) na gestão do Exército, e assim responder o problema de pesquisa.
Cabe ressaltar que todas as categorias são válidas e adequadas, porque
foram constituídas do fundamento teórico desta pesquisa, e porque são uma
reprodução adequada dos objetivos da análise e da questão de pesquisa
(MORAES, 1999).
Depois de concluída a categorização da análise de conteúdo foi iniciada
a interpretação e tratamento das respostas dos entrevistados, para isso foi
utilizada a análise multiparadigmal de Meyerson e Martin (1987) que procura
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relacionar as percepções de um grupo determinado com as perspectivas da
integração, diferenciação e fragmentação. A integração é explicada pela
harmonia entre os conceitos dos integrantes da organização pesquisada, a
diferenciação representa a presença apenas de consenso dentro dos grupos da
organização e a fragmentação é a ausência de conformidade dos integrantes da
organização (CARRIERI, 2008).
Assim sendo, para dirimir qualquer dúvida, os entendimentos de
integração, diferenciação e fragmentação utilizados na análise multiparadigmal
foram os seguintes (CARRIERI, 2008):
a) Integração – as opiniões dos entrevistados apresentam uma harmonia
ou unanimidade no assunto tratado na pergunta, e/ou com as atribuições do
CCIEx e das ICFEx (BRASIL, 2013).
b) Diferenciação – as opiniões dos entrevistados apresentam um
consenso ou entendimento no assunto tratado na pergunta, e/ou com as
atribuições do CCIEx e das ICFEx (BRASIL, 2013).
c) Fragmentação – as opiniões dos entrevistados estão desconectadas
com o assunto tratado na pergunta, e/ou com as atribuições do CCIEx e das
ICFEx. Porém na fragmentação, os juízos dos entrevistados sobre as perguntas
podem ser diversificados, e estarem perfeitamente conectados com as
atribuições do CCIEx e das ICFEx (BRASIL, 2013).
O uso da análise multiparadigmal teve como objetivo identificar da
presença de grupos com percepções semelhantes ou distintas, dentro da
amostra examinada (MEYERSON; MARTIN, 1987).
Assim sendo, todas as entrevistas foram feitas com o auxílio de um roteiro
composto por perguntas abertas, e os dados coletados foram interpretados pelo
pesquisador, com o objetivo de fazer considerações sobre o objetivo geral, e os
específicos, dessa pesquisa.

1.5.5 Análise dos dados coletados
Foram analisados os dados das preposições teóricas, que serviram de
base para deste estudo de caso, da seguinte forma:
Esses dados foram estudados e examinados conforme os assuntos
relativos ao papel do SisCIEx, sendo localizados teorias, leis, regulamentos,
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entendimentos de diversos autores, entre outros, e assim foram utilizados no
referencial teórico dessa pesquisa, focando sempre nos objetivos específicos, e
geral, desta pesquisa procurando refletir a questão de pesquisa: “como o a
mudança organizacional do Sistema de Controle Interno do Exército vem
contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão no EB?” (YIN, 2001). Todo esse
material foi confirmado pelas respostas dos entrevistados.
Para a análise dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas,
será utilizado, parte do modelo sugerido por Mattos (2005):
Na

primeira

fase,

chamada

recuperação,

foram

realizadas

as

transcrições, e anotações das entrevistas. Os textos das entrevistas, e as
respectivas “anotações de referência (local, hora, circunstâncias especiais etc.),
estão à disposição para serem trabalhados juntamente com a gravação oral”
(MATTOS, 2005, p. 840).
Com as entrevistas transcritas e analisadas, os seus textos estavam
prontos para serem submetidos aos métodos de análise de conteúdo e análise
multiparadigmal (BARDIN, 1977; MEYERSON; MARTIN, 1987; CARRIERI,
2008; BARDIN, 2011; BARDIN, 2016).
Na segunda fase, foram realizadas duas análises: a categorização,
utilizada na análise de conteúdo, e a multiparadigmal do texto de cada entrevista,
identificando no decurso do diálogo e as principais respostas com os objetivos
específicos da pesquisa.
Primeiramente, na categorização da análise de conteúdo, foram
visualizados os fatos de evidência nas respostas de cada entrevistado,
destacando os entendimentos mais fortes sobre o assunto. As ideias iniciais
foram

organizadas

e

sistematizadas.

Depois

foram

classificadas

e

categorizadas, procurando associá-las aos conhecimentos teóricos adquiridos
na revisão da literatura, conforme detalhado na seção 1.5.4. E por último foi
realizado um tratamento nos resultados, com a interpretação das respostas de
cada entrevistado sobre os assuntos abordados nas perguntas (BARDIN, 2011).
Para isso foi seguido o seguinte modelo: as perguntas foram organizadas,
sistematizadas, classificadas e categorizadas dentro dos tópicos citados na
subseção 1.5.4. Posteriormente foi realizado o tratamento dos resultados, com
as ideias força dos entrevistados para cada pergunta (MATTOS, 2005; BARDIN,
2016). Dessa forma, foi seguido o seguinte exemplo, para o entrevistado 7 a
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impressão coletada na pergunta hipotética nº 1.1.2, é que o controle interno
orienta a gestão. Já o entrevistado 8 informa que o controle interno não apoia a
gestão. Para auxiliar o trabalho foi elaborada um quadro que consolidou as
perguntas e as respostas, com as ideias força, dos entrevistados:
Quadro 1 – Análise de Conteúdo do Grupo

Entrevistados

Pergunta 1.1.2

Pergunta 1.1.3

Pergunta n...

Pergunta 2.1.2

Pergunta n...

Grupo 1
Entrevistado 7

“Orienta a gestão”

Entrevistado 8

“não

apoia

a

gestão”
Entrevistados

Pergunta 2.1.1

Grupo 2
Entrevistado 1

Posteriormente, foi realizada a análise multiparadigmal separadamente,
nos Grupos nº1 e nº2, que permitiu levantar as ideias com perspectiva de
integração, e com perspectivas de diferenciação e fragmentária (MEYERSON;
MARTIN, 1987; CARRIERI, 2008), conforme explicado no subitem 1.5.4, e
realizado o levantamento dos fatos de evidência, e se existiam significados
incidentes que poderiam ser “relevantes para os objetivos da pesquisa”
(MATTOS, 2005, p. 841).
Dessa forma, permitiu-se visualizar os fatos de evidência relativos a cada
uma das perguntas dentro de cada grupo. A repetição constante de termos nas
respostas funcionou como uma adequação de padrão e os resultados ajudaram
no estudo de caso (YIN, 2001). Como no exemplo citado no Quadro 1, o padrão
foi seguido da seguinte forma: na pergunta hipotética nº 1.1.2, a análise de todas
as respostas dos entrevistados, permite dizer que o controle interno orienta e
apoia a gestão, mesmo com uma opinião contrária, e isolada, do entrevistado 8
(que pode ser uma opinião individual). Estas respostas foram atribuídas como
opiniões individuais, e foram separadas das respostas do conjunto, cujos
significados formaram sentidos novos de adequação de padrão orientados para
o problema de pesquisa, conforme consta na seção 3.5 deste trabalho.
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Depois da análise, que foi realizada de forma isolada nos grupos, existiu
a necessidade de ser feita uma outra análise multiparadigmal, desta vez entre
os grupos nº 1 e nº 2, com o propósito de identificar entre todos os entrevistados
quais as ideias – forças que estavam mais em evidência nas respostas, tudo em
relação as atribuições mais importantes do SisCIEx, e acordo com as atribuições
do CCIEx e das ICFEx , com o intuito de chegar a uma conclusão para o
problema de pesquisa (BRASIL, 2013).
Nesse sentido, apenas as ideias – força ressaltadas pela análise
multiparadignal entre os dois grupos, é que foram para a validação. Tornou-se
necessário

essa

redução

devido

a

grande

quantidade

de

opiniões,

entendimentos e percepções sobre as atribuições do SisCIEx, e que algumas
não condiziam com a atuação do controle interno.
Porém cabe ressaltar que todas essas opiniões, entendimentos e
percepções foram aproveitadas na pesquisa. Todas as ideias, independente da
perspectiva de integração, diferenciação e fragmentária, foram utilizadas para
produzir as oportunidades de aperfeiçoamento na gestão do Exército, e para
uma possível fonte de futuras pesquisas (CARRIERI, 2008).
Na terceira fase foi feita a validação das respostas. “A validação se destina
a firmar ou infirmar o fato ou ponto de início da análise” (MATTOS, 2005, p. 841).
Nesta última fase, de posse da compilação das principais respostas coletadas,
foi realizada a produção de resultados gerais da análise das respostas, da
seguinte forma:
Foi realizada uma triangulação: primeiro observou-se as respostas dos
entrevistados que mais se reforçaram, conforme os critérios anteriormente
explicados. Segundo procurou alinhar essas respostas com as principais ideias
que abordam as Teorias de Mudança Organizacional e os entendimentos de
alguns autores sobre a atuação do controle interno. E terceiro, foi encontrado um
amparo legal, na legislação atual sobre a atuação do controle interno no Brasil,
e por consequência no Exército (MARTINS, 2008; AZEVEDO et al, 2013;
ABDALLA et al, 2018).
As respostas foram remetidas aos entrevistados na forma de citação
textual, como por exemplo: “assim o entrevistado 1 afirma que”, ou “conforme o
entrevistado 2”. Todas essas respostas estão alinhadas com as preposições
teóricas e com a legislação, que servem de base para deste estudo de caso.
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Com isso os dados foram validados, e assim propiciou a extração do
conhecimento nos sentidos novos das respostas às perguntas que ajudaram a
responder à questão de pesquisa, construindo um modelo que avalia como a
mudança organizacional do SisCIEx, iniciada em 2010, vem contribuindo para o
aperfeiçoamento da gestão no Exército, devido as características do público
entrevistado nos Grupos nº1 e nº2, esses entendimentos foram ser expandidos
na forma de generalização analítica da pesquisa (YIN, 2001).

1.5.6 Relatório do estudo de caso

Este trabalho é um estudo de caso único, e seu relatório foi elaborado
baseado na sequência contida no item 1.5.5. Para a exposição dos resultados,
o conteúdo do banco de dados foi resumido e editado para facilitar sua leitura, o
produto final tem a forma de um exame abrangente do tema pesquisado (YIN,
2001).
A minuta do relatório foi revisada, por um pesquisador mais experiente,
mas também pelos entrevistados deste estudo de caso (YIN, 2001). Este
procedimento é uma “maneira de corroborar os fatos e as evidências cruciais
apresentados no relatório do caso” (SCHATZMAN; STRAUSS, 1973, p. 134). Os
entrevistados não discordaram das conclusões e interpretações do pesquisador,
mas esses “revisores não devem discordar em relação aos fatos verdadeiros do
caso” (YIN, 2001, p. 178).
O Quadro 2 demonstra de forma resumida como foi realizada esta
pesquisa qualitativa:
Quadro 2 – Pesquisa Qualitativa

Objetivos

Amostra
Coleta de dados
Análise de dados

Obter uma compreensão qualitativa das razões e dos motivos básicos,
para: identificar se a mudança organizacional que ocorreu no SisCIEx,
a partir de 2010, gerou impactos (positivos, negativos, neutros);
compreender o tipo de mudança que foi realizado no SisCIEx;
identificar quais os fatores determinantes da mudança organizacional
no SisCIEx e seus resultados; e compreender como a mudança
organizacional realizada no SisCIEx vem garantiu o aperfeiçoamento,
ou se tornou um obstáculo, para a gestão no Exército.
Número pequeno de entrevistados escolhidos pelo pesquisador, e que
tenham experiência em gestão e no controle interno. Total de 12
entrevistados.
Não estruturada
Não estatística

22
Desenvolver uma compreensão de como a mudança organizacional
do SisCIEx, iniciada em 2010, contribuiu ou contribui, para a melhoria
da gestão no EB.
Fonte: MALHOTRA et al, 2005, p. 114
Resultado

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Mudança Organizacional: Conceitos
Para explicar o que é a mudança organizacional será utilizado o conceito
de Nadler e cols. (1995), onde asseveram que é a resposta da organização às
transformações que vigoram no ambiente, com o intuito de manter a congruência
entre os componentes organizacionais (missão, características, valores,
preceitos, estrutura, pessoas e cultura) e a necessidade de adaptação às novas
estruturas, onde as “mudanças do ambiente externo exigem da organização a
capacidade contínua de resposta rápida e eficaz a estas transformações”
(BRESSAN, 2004, p. 2).
Em consonância com os argumentos apresentados, pode-se ratificar que
a mudança organizacional não é uma tarefa simples, ainda mais em instituições
ou organizações com uma grande capilaridade territorial como o Exército, pois a
"mudança é um ônus, e requer que a pessoa reveja sua maneira de pensar, agir,
comunicar, se inter-relacionar e criar significados para a sua própria vida"
(MOTTA, 1999, p.xiv). Segundo Bergue, esse processo de mudança nos
padrões culturais da organização:
não admite rupturas bruscas, tampouco autoritárias, mas
transformações adaptativas operadas em vetores
essenciais dessa estrutura, constitui substancial desafio
imposto ao gestor, que pressupõe ampla análise e
diagnóstico dos seus componentes culturais. Nesse
processo, especial destaque assume a comunicação
organizacional. (BERGUE, 2010, p. 26)

A transformação desses elementos culturais pressupõe ações orientadas
para o reforço de traços identificados como capazes de potencializar o alcance
da missão e visão de futuro, minimizando os seus fatores críticos (BERGUE,
2010). No Exército um de seus fatores críticos para o êxito de sua missão é a
“Excelência gerencial, caracterizada pela contínua avaliação, inovação e
melhoria da gestão, que resulte na otimização de resultados, seja do emprego
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de recursos, seja dos processos, produtos e serviços a cargo da Força” (BRASIL,
2019d).
Para embasar o estudo da mudança organizacional no SisCIEx, foram
escolhidas definições sobre a mudança organizacional de alguns autores que
estudaram o assunto, conforme o quadro 3.
Quadro 3 – Definições sobre Mudança Organizacional
DEFINIÇÃO ENCONTRADA
É qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na organização,
decorrente de fatores internos e/ou externos à organização que traz
algum impacto nos resultados e/ou nas relações entre as pessoas
no trabalho
Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural,
tecnológica, humana ou de outro componente, capaz de gerar
impacto em partes ou no conjunto da organização
São atividades intencionais, pró-ativas e direcionadas para a
obtenção das metas organizacionais
Resposta da organização às transformações que vigoram no
ambiente, com o intuito de manter a congruência entre os
componentes organizacionais (trabalho, pessoas, arranjos/estrutura
e cultura).
É um acontecimento temporal estritamente relacionado a uma
lógica, ou ponto de vista individual, que possibilita às pessoas
pensarem e falarem sobre a mudança que percebem.
Conjunto de teorias, valores, estratégias e técnicas cientificamente
embasadas objetivando mudança planejada do ambiente de
trabalho com o objetivo de elevar o desenvolvimento individual e o
desempenho organizacional.
Alteração significativa articulada, planejada e operacionalizada por
pessoal interno ou externo à organização, que tenha o apoio e
supervisão da administração superior, e atinja integradamente os
componentes de cunho comportamental, estrutural, tecnológico e
estratégico.

AUTOR
Bruno-Faria (2000)

Wood Jr (2000)

Robbins (1999)
Nadler, Shaw, Walton
e cols. (1995)

Ford e Ford (1995)

Porras
(1992)

e

Robertson

Araújo (1982)

Fonte: BRESSAN, 2004, p. 3

A análise das definições expostas no Quadro 2 revela um ponto comum
entre os autores Bruno-Faria (2000), Nadler e cols. (1995) e Araújo (1982), que
é a mudança decorrente de fator externo a organização. Uma observação mais
atenta do Quadro 3 revela que os autores Ford e Ford (1995) citam em sua
definição um acontecimento temporal que se relaciona a uma lógica sobre a
percepção da mudança.

2.1.1 Mudança Organizacional: Teorias e tipos
A teoria organizacional, desde o seu início, tem se preocupado em
identificar a melhor forma de organizar uma instituição, empresa ou organização
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(CALDAS; FACHIN, 2005). A escola clássica da administração salientava que
uma única disposição organizacional seria eficaz para todo tipo de instituição ou
empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte (DONALDSON, 1999). Mas
ao longo do tempo foi comprovado que as organizações precisavam se adaptar
ao ambiente em que elas estavam inseridas. Este ambiente não é inflexível, e
pode ser mudado por meio de negociações políticas, o que gera ajustes nos
objetivos da alta gestão (PFEFFER; SALANCIK, 1978; LORANGE, 1980;
MORGAN, 1996).
Pelo motivo acima apresentado foi pesquisado o estudo dos autores
Hamlim e Russ-Eft (2019) sobre a mudança e desenvolvimento organizacional.
Nesse estudo, os autores discutiram uma série de perspectivas teóricas,
históricas e contemporâneas, para analisar e entender a estrutura, a função, a
cultura, as complexidades, contradições e paradoxos de uma organização.
Assim sendo, eles apresentaram um resumo sobre as perspectivas teóricas
relevantes para análise e Mudança Organizacional, e que podem ter norteado à
ocorrida no SisCIEx, e estão sintetizadas no Quadro 4 (HAMLIM & RUSS-EFT,
2019).
Quadro 4 – Perspectivas Teóricas relevantes para análise e mudança organizacional.
TEORIAS

Teoria
do
Funcionalismo
Estrutural

Teoria
dos
Sistemas

Teoria
das
Relações
Humanas

Organização
Consiste em um conjunto
de estruturas nas quais
os gerentes direcionam
as
pessoas
para
desempenhar
várias
funções.

Consiste em um sistema
rígido
de
variáveis
interconectadas (dentro e
entre
funções)
que
interagem com variáveis
flexíveis (pessoas) em
várias
partes
da
organização.

Consiste em uma rede
organizada
de
relacionamentos criada
pela organização.

Análise
As estruturas formais e
informais da organização
são analisadas com um
foco
particular
na
investigação
e
compreensão do conflito
entre a administração e a
força de trabalho.
O sistema organizacional
é
analisado,
mas
sabendo que qualquer
parte examinada será
afetada sistemicamente
pelas outras partes do
sistema.

O foco da análise é sobre
as
necessidades
e
motivações de gerentes e
empregados
não
administrativos, a fim de
compreender a falta de
alinhamento que pode
existir entre os objetivos

Mudança
O
objetivo
da
intervenção é alterar
as estruturas e as
funções para reduzir
o conflito.

O
propósito
da
análise é mudar
partes do sistema
sabendo
que
qualquer mudança
terá
um
efeito
sistêmico nas outras
partes de todo o
sistema
organizacional.
O
propósito
de
intervir é facilitar a
mudança
nas
estruturas e funções
organizacionais
para
que
elas
atendam
mais
prontamente
às
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organizacionais
necessidades
indivíduos.

Teoria
Psicodinâmica

Teoria
da
Contingência

e

as
dos

O
comportamento
manifestado
na
organização
é
determinado
pelos
mecanismos de defesa
psicodinâmicos
das
pessoas
contra
a
ansiedade.

O foco da análise está
nas
projeções,
racionalizações,
dependência
e
comportamentos
de
contra-dependência
mantidos e / ou exibidos
por membros individuais
da organização.

Consiste em um conjunto
de
sistemas
e
subsistemas,
cujo
funcionamento depende
de fatores contingentes
específicos no ambiente
ou do tipo de funções do
sistema ou sub-sistema.

O foco da análise é no
sistema de gestão, a fim
de entender como essas
partes do funcionamento
da
organização
dependem da natureza
das funções e tarefas
executadas,
e
da
natureza e impacto do
ambiente organizacional.

necessidades
individuais,
bem
como
às
necessidades
organizacionais.
O objetivo é permitir
que os indivíduos
percebam
as
implicações de seus
respectivos
comportamentos
defensivos
e,
através
dessa
realização, ajudá-los
a
mudar
o
comportamento
criando diferentes
estruturas e funções
dentro
da
organização.
O objetivo é mudar
os
fatores
contingentes dentro
do
sistema
organizacional para
desenvolver
o
sistema de gestão
mais adequado e a
estrutura
organizacional.

Fonte: HAMLIM, R.G; RUSS-EFT, D.F, 2019, p.34. Tradução nossa

O exame das perspectivas teóricas relevantes para a análise e mudança
organizacional apresentadas no

Quadro 4, reflete uma proposta de

transformação onde os seus efeitos devem ser percebidos e abranger a toda
instituição. Percebe-se também que o componente básico fundamental para
esse intento são os seres humanos que estão atuando na organização. Com
isso, todos devem ter um amplo conhecimento das metas organizacionais, e
desempenhar suas funções para implementar, ou desenvolver, sistemas de
gestão mais adequados para atingir as metas da organização (ASTLEY et al,
2005).
Nesse ínterim, é importante ressaltar que não existe um modelo único que
sirva para todas as organizações. Nesse sentido, cada instituição ou
organização precisa buscar a melhor forma de se estruturar com a finalidade de
alcançar suas metas e objetivos (LAWRENCE; LORSCH, 1967).
Ademais, os possíveis tipos de Mudança Organizacional são sintetizados
no Quadro 5.
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Quadro 5 – Tipos de Mudança Organizacional
AUTORES
Silva (1999)

Weick & Quinn
(1999)

Robbins (1999)

Nadler, Shaw,
Walton e cols.
(1995)

Porras
Robertson
(1992)

TIPOS DA MUDANÇA
Incremental/Organizacional
Aumento da eficiência e do uso
dos recursos, mudança na
arquitetura da empresa
Contínua
Mudança constante, cumulativa e
evolutiva. Podem ser pequenos
avanços
que
ocorrem
quotidianamente em toda a
organização, cujo acúmulo pode
propiciar
uma
mudança
significativa na organização
1ª Ordem
Mudança linear e contínua. Não
implica mudanças fundamentais
nas
pressuposições
dos
funcionários sobre o ambiente e
sobre aspectos que podem causar
melhorias na empresa
Incremental/Contínua
Continuação do padrão existente,
podem ter dimensões diferentes,
mas são realizadas dentro do
contexto atual da empresa.

&

1ª Ordem
É uma mudança linear e contínua,
que envolve alterações nas
características dos sistemas sem
causar quebras em aspectos
chave para a organização
Fonte: BRESSAN, 2004, p. 4

Transformacional/Institucional
Questionamento e mudança da
missão, natureza e objetivo da
organização.
Episódica
É uma mudança não frequente,
descontínua e intencional, que ocorre
durante períodos de divergência,
quando as empresas saem de sua
condição de equilíbrio.

2ª Ordem
Mudança
multidimensional,
multinível, descontínua e radical, que
envolve
reenquadramento
de
pressupostos sobre a empresa e o
ambiente em que ela se insere.
Descontínua
Mudança do padrão existente, que
ocorre em períodos de desequilíbrio e
envolve
uma
ou
várias
reestruturações de características da
empresa.
2ª Ordem
É uma mudança multidimensional,
multinível, radical e descontínua que
envolve quebras de paradigmas
organizacionais.

As teorias relativas a mudanças organizacionais não se prendem apenas
a tipologias de mudança (Quadro 5) ou a diferentes visões das organizações
(Quadro 4). A mudança organizacional pode tomar rumos distintos a depender
do que causou a mudança e, dado determinado contexto, têm de lidar com
alguns dificultadores e facilitadores. Além disto, um fator que merece destaque
é a cultura organizacional – especialmente forte nas organizações militares.
Estes são assuntos que são abordados nas subseções 2.1.4, 3.4.1 e 3.4.2 deste
trabalho.

2.1.2 Mudança Organizacional: causadores
O Quadro 6 apresenta um resumo dos trabalhos dos autores Robbins
(1999), Nadler e cols (1995) e Pettigrew (1987) que agrupam diversos fatores
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internos e externos à organização, e que podem atuar como causadores dos
diferentes tipos de mudança organizacional.
Quadro 6 – Desencadeadores de Mudança Organizacional
AUTORES
Robbins (1999)

Nadler e cols. (1995)

Pettigrew (1987)

CAUSADORES
Natureza da força do trabalho
Tecnologia
Choques econômicos
Concorrência
Tendências sociais
Política mundial
Descontinuidade na estrutura organizacional
Inovação tecnológica
Crises e tendências macroeconômicas
Mudanças legais e regulamentação
Forças do mercado e competição
Crescimento organizacional
Recessão econômica
Mudanças no ambiente de negócios

Fonte: BRESSAN, 2004, p. 5

O exame do Quadro 6 sugere que os responsáveis pela mudança
organizacional, com ênfase na Administração Pública, possuem as seguintes
fontes: o ambiente externo e as características da organização. Por pontos
ligados ao ambiente externo estão: política mundial, crises e tendências
macroeconômicas, mudanças legais e regulamentação, recessão econômica e
inovação tecnológica; e por características da organização dispõem-se: o
desempenho, natureza da força do trabalho e o crescimento organizacional
(BRESSAN, 2004). Esses fatores serão estudados na subseção 3.4.3 deste
trabalho.

2.1.3 Fatores facilitadores, dificultadores e reativos da implementação de
mudanças organizacionais
O Quadro 7 expõe as pesquisas de Huber, Sutcliffe, Miller e Glick (1993)
e da American Productivity Quality Center (APCQ) (1997), esse quadro procurou
relacionar as categorias de mudança com os fatores que podem propiciar ou
retardar as mudanças, e com os elementos-chave responsáveis pelo sucesso da
mudança organizacional.
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Quadro 7 – Categoria, Fatores e Elementos-chave para a Mudança Organizacional
Categorias de mudança
organizacional

Fatores que podem propiciar
ou retardar a mudança
organizacional

Elementos-chave para o
sucesso da mudança
organizacional

Huber, Sutcliffe, Miller e

Huber, Sutcliffe, Miller e Glick

APCQ (1997)

Glick (1993)

(1993)

características do ambiente
organizacional
características do
desempenho
organizacional
características da alta
gerência da organização
características da
estratégia organizacional

turbulência, complexidade e
competitividade
especialmente seu decréscimo

Mudança fundamental na
cultura da organização
Métricas e comunicação
efetivas na organização

aspectos de personalidade e
crenças
defensiva ou prospectora

características da estrutura
organizacional

centralização, padronização,
especialização e
interdependência

Comprometimento e
participação ativa do líder
Alinhamento do sistema de
recursos humanos com as
metas e objetivos da
mudança
Envolvimento ativo dos
empregados, propiciandolhes autonomia e programas
de educação

Fonte: BRESSAN, 2004

O estudo dos autores Huber, Sutcliffe, Miller e Glick (1993) concluiu que
somente o ambiente turbulento é “capaz de causar mudanças significativas, bem
como

facilitar

sua

implementação,

na

medida

em

que

exige

um

reposicionamento da organização frente às novas demandas do meio”
(BRESSAN, 2004, p. 6). Contudo, o estudo do APCQ apresenta o “antídoto” para
esses problemas encontrados, e que exigem a mudança na organização das
instituições/organizações.
O trabalho da APCQ assegura que as mudanças organizacionais
significativas necessitam do comprometimento e participação ativa do líder para
a mobilização do pessoal que o auxiliará na condução do processo, e o
envolvimento ativo dos empregados, onde a organização deve conceder
autonomia e programas educacionais voltados para a direção da mudança
necessária. O Exército não teria uma grande dificuldade de implementar uma
mudança organizacional, seguindo os elementos-chave criados pela APCQ,
primeiramente devido ao compromisso da alta administração, representado pelo
Alto Comando do Exército devido a sua estrutura hierarquizada. Para que uma
mudança, conforme o levantamento da APCQ, ocorra da forma mais
transparente possível é importante a comunicação organizacional (BRESSAN,
2004).
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Robbins (1999) informa que a resistência à mudança pode ocorrer em
dois âmbitos, o individual e o organizacional. A resistência individual relacionase às características pessoais e subjetivas dos indivíduos e envolvem
referências

como:

pontos

de

vista,

perspectivas

individuais,

hábitos,

necessidades, características de personalidade, inseguranças, grau de
conhecimento

e

demandas

econômicas.

As

origens

de

resistência

organizacional estão direcionadas as questões que envolvem toda a
organização, e estão relacionadas à estagnação estrutural e do grupo, a
restrição da mudança a apenas um setor e às percepções de ameaça
proveniente da mudança.
Bergue (2010) em sua obra afirma que a resistência à mudança é mais
intensa quando é analisada no contexto da Administração Pública. Para o órgão
público a mudança pode resultar em uma perda de prestígio, de espaços de
poder, de pessoal e de patrimônio que já foi conquistado. Essa resistência está
relacionada, “eminentemente, ao resultado de uma contabilização de perdas e
ganhos potenciais que possam decorrer de uma inovação introduzida por um
processo de mudança” (BERGUE, 2010, p. 51).
Os tipos de reação à mudança dos componentes da organização podem
divergir, e variam desde à adesão imediata à proposta de mudança até a
resistência completa a qualquer tipo de mudança. Os determinantes dessas
diferentes reações são vários, como a mudança organizacional alterar o poder e
a hierarquia organizacional e as questões relacionadas ao indivíduo, como as
novas atribuições para o trabalho, e a alteração na forma de encarar o trabalho.
(BRESSAN, 2004).

2.1.4 A cultura organizacional e a mudança organizacional
A função do agente que conduz a mudança da vida organizacional em
qualquer instituição pública, em especial no Exército, inclui a necessidade de: (i)
entender a dinâmica organizacional; (ii) desenvolver estratégias de mudança
organizacional apropriadas; (iii) aplicar as mudanças eficazmente; e (iv) avaliar
a eficácia das estratégias que estão em execução (HAMLIM, R.G; RUSS-EFT,
D.F, 2019). Para isso, o gestor responsável pela mudança organizacional deve
entender a cultura organizacional de uma instituição, qual a sua missão, os seus
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valores, as suas crenças, entre outros, para que os tipos de transformações que
pretende implementar na instituição, possam alcançar a efetividade entre os
compromissos definidos e os resultados que pretende atingir.
A cultura organizacional de uma instituição pode ser definida como o
conjunto de valores, crenças, símbolos e hábitos que a diferenciam frente às
demais (BERGUE, 2010). A cultura organizacional também pode ser
compreendida como:
[...] um conjunto de valores e pressupostos básicos
expressos em elementos simbólicos, que em sua
capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a
identidade organizacional, tanto agem como elemento de
comunicação
e
consenso,
como
ocultam
e
instrumentalizam as relações de dominação (FLEURY,
1987, p. 22).

Conforme citado nas definições de Bergue (2010) e Fleury (1987), o
conjunto de valores militares que compõe a cultura organizacional do Exército
são o patriotismo, civismo, a fé na missão do Exército, amor a profissão, espírito
de corpo, aprimoramento técnico-profissional e coragem (BRASIL, 2014). Esses
valores respaldam a missão do Exército que é “contribuir para a garantia da
soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem,
salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento
nacional e o bem-estar social” (BRASIL, 2017). Os valores citados acima são a
essência da instituição Exército Brasileiro é o elemento intangível, difuso e
complexo que lhe confere “vida”.
Os traços e os valores da cultura organizacional são padrões
comportamentais que existem nas organizações privadas e públicas, e que
exigem do gestor uma forte sensibilidade a esses importantes componentes
culturais quando for realizada proposições de mudanças. Com isso, não deve
ser desconsiderado o enredo cultural de uma instituição, ou organização, por
ocasião das propostas de transformação, o que pode ser fator determinante para
o insucesso do intento (BERGUE, 2010).
Normalmente a cultura organizacional não é registrada em regulamentos,
normas, decretos e leis (BERGUE, 2010). O Exército distingue-se, mais uma vez
das demais organizações, porque é possível observar aspectos formais dessa
cultura organizacional como por exemplo os atos normativos que instituem
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promoções, medalhas, condecorações, honrarias, ritos e solenidades (BERGUE,
2010). Todo esse conjunto forma os traços da cultura organizacional da
instituição Exército Brasileiro.
Nesse sentido de traço da cultura organizacional, a cultura hierárquica é
muito presente no Exército, e está preocupada com uma mudança de longo
prazo, estável, previsível e com o foco na eficiência. Os líderes que implementam
essa mudança, normalmente são conservadores e bastante cautelosos. Os
comandantes, em todos os níveis, possuem o papel de coordenar, monitorar e
organizar a mudança que está sendo implementada (CAMERON; QUINN, 2011;
AZEVEDO, 2018).
Nesse

sentido,

o

Governo

Federal

ao

propor

uma

mudança

organizacional top-down, e não-tecnológica que é caso deste trabalho, em uma
instituição como o Exército Brasileiro idealmente deveria levar em consideração
os seus valores, as suas características, os deveres e os preceitos como a
formação específica e o aperfeiçoamento constante; o cumprimento dos deveres
e ordens; cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades a que estiver subordinado, entre outras (BRASIL, 2014).
Por isso, o papel do agente de mudança nas Forças Armadas é tão complicado,
devido as complexidades, contradições e paradoxos da sua vida organizacional
(HAMLIN, 2001; HATTON, 2001; CORRUBIAS, 2005; AZEVEDO, 2018).

2.2 O contexto das mudanças: Evolução da administração pública e dos
mecanismos de controle
O presente trabalho procura explicar também como a mudança
organizacional do Sistema de Controle Interno do Exército vem impactando a
gestão no Exército. Para isso é necessário obter subsídios para entender a
evolução com a forma de gerir o patrimônio público no Brasil, e como foi
modificada a atuação dos órgãos de controle interno, ao longo do século XX e
início do século XXI.
Nesse sentido, o presente capítulo procura explicar como ocorreu a
evolução da administração pública e dos mecanismos de controle no mundo e
no Brasil, procurando apresentar os principais eventos que ocorreram em
diversos países, e alguns organismos internacionais, e como influenciaram a
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administração pública brasileira e a forma de atuação dos órgãos de controle
interno no Brasil.
A administração pública evoluiu, do final do século XIX e durante todo o
século XX, nos moldes de como gerir o patrimônio público, e os reflexos de
estudos, e teorias, foram sentidos na forma de administrar a coisa pública em
diversos países do mundo, entre eles o Brasil. Como consequência direta,
ocorreu a necessidade constante de reforma da administração no setor público
e de mudanças nas organizações das instituições, tendo a sua origem na
insatisfação com os resultados produzidos nos movimentos precedentes. Mas a
premência de modificar a forma de gerenciar o bem público, não significa
negligenciar completamente os ensinamentos da teoria anterior, e sim, de
aperfeiçoar o conhecimento antecedente, como ocorre na administração pública
brasileira. Assim sendo, nas próximas seções serão abordados três movimentos
que influenciaram a administração pública brasileira, e que motivaram
consequências na forma de atuar do controle interno (BRESSER-PEREIRA,
1996; RHODES, 1997; DE PAULA, 2005; CHRISTENSEN; LAGREID; WISE,
2002; KETTL, 2005; PRATS I CATALÁ, 2006; SECCHI, 2009; DE MELLO,
SLOMSKY, 2010; MARCELLI, 2013)

2.2.1 Administração Pública Burocrática

No século XIX nas monarquias da Europa, o modelo adotado para a
administração pública era o Patrimonialista. Neste modelo os patrimônios público
e privado eram confundidos. Com a expansão do capitalismo e das democracias,
no final do século XIX e início do século XX, tornou-se necessário a mudança na
forma de administrar o bem público (BRESSER-PEREIRA, 1996).
A administração patrimonialista foi sucedida pela administração pública
burocrática, que foi implantada nos principais países europeus, nos Estados
Unidos, e no Brasil (BRESSER-PEREIRA, 1996). Cabe ressaltar que durante o
período que vigorou a administração pública burocrática, ocorreu o grande
crescimento da auditoria interna nas empresas privadas desde o final do século
XIX até o início da década de 1940, devido a expansão mundial dos negócios
das grandes empresas corporativas. Surgiram demandas por sistemas de
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controle nas companhias que condiziam operações em diversas localidades e
empregavam milhares de pessoas (IIA, 2019).
Em 1941 foi criado nos Estados Unidos da América o The Institute of
Internal Auditors (IIA), que passou a estabelecer regras comuns de auditoria e
governança aos países que se associassem a essa organização. No ano de
1953 foi fundada a International Organization of Supreme Audit Institutions
(INTOSAI), que é uma Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, e que atualmente, tem o intuito de desenvolver e transferir o
conhecimento das boas práticas de auditoria e controle de contas, visando
melhorar a auditoria governamental em todo o mundo, atualmente o TCU integra
a INTOSAI (TCU, 2008). No contexto do trabalho desta pesquisa, o manual de
auditoria do Exército Brasileiro (EB10-MT-13.001) estabelece que procura-se
“adequar as recomendações e as observações emanadas do The Institute of
Internal Auditors (IIA), do Tribunal de Contas da União” (BRASIL, 2013, p. 13).
No modelo de administração pública burocrática, “o poder emana das
normas, das instituições formais, e não do perfil carismático ou da tradição”
(SECCHI, 2009, p. 351). Segundo este modelo, as instituições públicas
apresentavam uma organização burocrática “baseada na dominação racionallegal e caracterizada pelo formalismo, impessoalidade e administração
profissional” (DE PAULA, 2005). Para Secchi:
A formalidade impõe deveres e responsabilidades aos membros da
organização, a configuração e legitimidade de uma hierarquia
administrativa, as documentações escritas dos procedimentos
administrativos, a formalização dos processos decisórios e a
formalização das comunicações internas e externas[...]. A
impessoalidade [...] implica que as posições hierárquicas pertencem à
organização, e não às pessoas que a estão ocupando. O
profissionalismo [...] as funções são atribuídas a pessoas que chegam
a um cargo por meio de competição justa na qual os postulantes devem
mostrar suas melhores capacidades técnicas e conhecimento
(SECCHI, 2009, p. 351).

Outra característica deste modelo é “a separação de funções entre política
e administração [...], em que o processo de construção da agenda pública é visto
como tarefa eminentemente política, enquanto a implementação da política
pública é de responsabilidade da administração” (SECCHI, 2009, p. 362). Para
Bresser-Pereira ocorreu a “separação entre o político e o administrador público”
(BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 10). Dessa forma, a responsabilidade da
implementação da política pública tornou a eficiência organizacional como o foco
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do modelo burocrático, e o cidadão passou a ser chamado de “usuário dos
serviços públicos” (SECCHI, 2009, p. 363).
As características da formalidade e da impessoalidade surgem como uma
forma de controle dos agentes públicos, das comunicações, das relações
institucionais e da própria organização (SECCHI, 2009). Este modelo
administrativo é a primeira a citar algum tipo controle, mesmo que incipiente, dos
agentes e atos da administração pública.
O modelo organizacional burocrático foi amplamente criticado por
diversos autores, como Merton (1949) que especificou a apropriação funcional
do serviço público em relação ao público destinatário, isto ocorria porque o
funcionalismo público tinha o monopólio na prestação do serviço. As críticas
dirigidas ao modelo burocrático estão contidas nas características dos chamados
modelos

pós-burocráticos

de

organização.

Para

Bresser-Pereira,

a

administração burocrática é “lenta, cara, [...], e pouco ou nada orientada para o
atendimento das demandas dos cidadãos” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 11),
por consequência esse modelo foi sendo substituído pelo modelo de
Administração Pública Gerencial.
O Quadro 8 a seguir mostra as principais contribuições da Administração
Pública Burocrática para a atividade de controle interno.
Quadro 8 – As principais contribuições da Administração Burocrática para o Controle Interno
Administração Pública
Burocrática
Características: formalismo,
impessoalidade e
administração profissional

Instituições criadas no
mundo
The Institute of Internal
Auditors (IIA) e International
Organization of Supreme
Audit Institutions (INTOSAI).

Contribuições para o
Controle Interno
Grande crescimento da
auditoria interna nas
empresas privadas; poder
emana das normas, das
instituições formais;
instituições públicas
apresentavam uma
organização burocrática;
separação de funções entre
política e administração;
eficiência organizacional
como o foco; formalidade e
da impessoalidade como
uma forma de controle dos
agentes públicos

Fonte: o próprio autor.

2.2.2. Administração Pública Gerencial – New Public Management
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No ano de 1973 foi fundado o Chartered Institute of Public Finance and
Accountancy (CIPFA) que é um órgão de contabilidade profissional dedicado
exclusivamente às finanças públicas, o que demonstrava uma clara tendência
de mudança do modelo de administração pública vigente para um outro modelo
mais eficiente (CIPFA, 2004)
No final da década de 70 e início da década de 80, as empresas japonesas
tornaram-se modelos de eficiência em áreas-chave como desenvolvimento de
produtos, logística e vendas, e estavam levando grande vantagem sobre suas
concorrentes mundiais, tudo devido ao gerenciamento de processos e controle
dos seus gastos (GONÇALVES, 2000). Devido ao sucesso apresentado pelas
empresas privadas nas suas gestões, os governos começaram a importar os
seus modelos e procuraram implantar nas suas organizações governamentais.
Este fato ocorreu no meado da década de 1980 e início da década de
1990, e foi iniciado no norte da Europa, no Canadá, na Austrália e na Nova
Zelândia, um processo de mudança nas administrações públicas burocráticas, e
as principais causas foram os enormes gastos e déficits públicos presentes nos
governos (BRESSER-PEREIRA, 1996; CHRISTENSEN, LAGREID, WISE, 2002;
KETTL, 2005; MARCELLI, 2013). Os governos em todo o mundo entenderam a
necessidade de mudar a forma de como a administração pública geria os bens
públicos e como controlava os seus gastos governamentais.
Este processo de mudança originou a NGP ou New Public Management
(NPM), que propunha soluções para a administração pública, onde a perspectiva
central seria à adequação e à transmissão dos fundamentos gerenciais
desenvolvidos, e utilizados, no setor privado para o público, reduzindo o tamanho
da máquina administrativa, e com ênfase no aumento de sua eficiência 3,
eficácia4 e competitividade (SECCHI, 2009). A administração pública gerencial
manifesta-se, “inspirada nos avanços realizados pela administração de
empresas” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 11).

3 “A eficiência é definida como a relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma
atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los, em um determinado período
de tempo, mantidos os padrões de qualidade” (TCU; 2010; p. 12).
4 “O conceito de eficácia diz respeito à capacidade da gestão de cumprir objetivos imediatos,
traduzidos em metas de produção ou de atendimento, ou seja, a capacidade de prover bens ou
serviços de acordo com o estabelecido no planejamento das ações” (TCU; 2010; p. 12).
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A administração pública gerencial, NGP ou new public management é um
modelo normativo, que surgiu após o movimento administrativo burocrático, e
visa a estruturação e a gestão da administração pública com a finalidade da
eficiência,

eficácia

e

competitividade

dos

órgãos

responsáveis

pela

administração pública. “As ideias de descentralização5 e de flexibilização6
administrativa ganham espaço em todos os governos” (BRESSER-PEREIRA,
1996, p. 11).
Para os autores Hood e Jackson (1991) na NGP a eficiência e o
desempenho são os valores que devem prevalecer. Alguns anos depois, o
próprio Hood (1995), e Motta (2013), expandiram o entendimento de prescrições
necessárias a NGP, como: o uso de práticas de gestão provenientes da
administração privada; a atenção à disciplina e redução de custos;
administradores empreendedores com autonomia para decidir; e a avaliação de
desempenho.
Segundo o autor Bresser-Pereira, a NGP deve apresentar o seguinte
perfil:
(1) descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e
atribuições para os níveis políticos regionais e locais; (2)
descentralização administrativa, através da delegação de autoridade
para os administradores públicos transformados em gerentes
crescentemente autônomos; [...] (5) controle por resultados, a
posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos processos
administrativos; e (6) administração voltada para o atendimento do
cidadão. (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 11 e 12).

Na visão do autor Kettl (2005), o conceito de accountability foi
acrescentado aos entendimentos dos autores citados acima, reforçando ainda
mais a importância do controle das organizações públicas para a NPM.
A função controle na NGP “está presente tanto no aspecto da capacidade
de controle dos políticos sobre a máquina administrativa quanto no controle dos
resultados das políticas públicas” (SECCHI, 2009, p. 362). No modelo da NGP
os mecanismos de controle “são desenhados para a avaliação de resultados, ao
invés de controle de processo” (SECCHI, 2009, p. 363). Com isso, NGP
fortaleceu os controles da administração, e passou a focar na avaliação dos

5 A ideia básica da descentralização é a autonomia administrativa (KLIKSBERG, 1988) dos
órgãos públicos
6 “Através da flexibilização de sua administração buscava-se uma maior eficiência nas atividades
econômicas do Estado” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 13)
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resultados dos serviços públicos, passando a atender as carências do cidadão,
seu cliente (BRESSER-PEREIRA, 1996; SECCHI, 2009; MARCELLI, 2013).
O autor Juan Eduardo Toledo Cartes acrescentou a característica mais
marcante para a função controle neste modelo teórico, foi a de que o controle
interno deveria ser descentralizado, e funcionar com um órgão permanente e
com independência funcional, com “[...] unidades de controle interno deliberadas,
representativas de uma capacidade de observação independente das linhas
executoras, e de apoio efetivo às autoridades das instituições públicas”
(CARTES, 2003, p. 1-2). Essa característica pode ser facilmente observada na
estrutura do Exército Brasileiro com o Centro de Controle Interno do Exército.
O Quadro 9, a seguir, mostra as principais contribuições da Administração
Pública Gerencial para a atividade de controle interno.
Quadro 9 – As principais contribuições da Administração Pública Gerencial para o Controle
Interno
Administração Pública
Gerencial
Características:
gerenciamento de processos
e controle dos seus gastos;
ênfase no aumento de sua
eficiência, eficácia e
competitividade dos órgãos
responsáveis pela
administração pública; e
controle interno
descentralizado, e
funcionando com órgão
permanente e com
independência funcional

Instituições criadas no
mundo
Chartered Institute of Public
Finance and Accountancy
(CIPFA)

Contribuições para o
Controle Interno
avaliação de desempenho do
gestor; controle por
resultados; accountability;
fortalecimento dos controles
da administração; e cidadão
visto como cliente.

Fonte: o próprio autor.

Conforme apresentada no Quadro 9, as características e as contribuições
para o controle interno da Administração Pública Gerencial, como o
accountability, e a ênfase na eficiência e na eficácia dos órgãos responsáveis
pela gestão pública, abriram o caminho para as mudanças que começaram a ser
implementadas pela governança no setor público que serão abordadas na
próxima subseção.

2.2.3 Governança no setor público
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Para entender a governança no setor público é necessário entender o
contexto mundial em que essa teoria foi criada. Nesse sentido, no final da década
de 1980 e início da década de 1990, ocorreu o Consenso de Washington, que
foi uma proposta do governo norte americano aos países da América Latina,
como condição para conceder cooperação financeira. Devido a essa proposta,
os países latino americanos passaram por um processo de reforma econômica
(BATISTA, 1994). Esse processo gerou reflexos na política de governança dos
órgãos públicos desses países, principalmente na fiscalização e controle dos
gastos públicos.
No cenário mundial dos anos 90, estava surgindo um novo movimento na
administração pública, e que foi impulsionado pelas condições criadas pela
aplicação da filosofia gerencial da Administração Pública Gerencial (RHODES,
1997), e que buscava o reconhecimento da importância de uma boa interação
entre o governo, a sociedade civil e o setor privado. Este movimento foi chamado
de governança (PRATS I CATALÁ, 2006).
Mesmo com todos os mecanismos de governança e controle, sendo
incentivada e implementada pelos governos e empresas, em 2001, ocorreu o
caso de corrupção da empresa norte americana Enron, uma das líderes mundiais
de geração de energia, e que gerou um escândalo contábil, porque as
informações que eram tidas como exatas e indiscutíveis, passaram a ser volúveis
e abertas a todo tipo de interpretação. O escândalo levou a Enron a falência, e
uma grande empresa de auditoria desapareceu devido ao envolvimento com o
caso. Depois disso diversas empresas, públicas e privadas, passaram a focar
nos seus processos contábeis e na auditoria (DINIZ, LOPES; 2003).
Depois de exaustivas investigações, auditorias e trabalho dos controles
internos, chegou-se à conclusão que a crise da Enron, e de outros casos de
fraude contábil como a da empresa WordCom, ocorreram devido à falta de
transparência e manipulação de balanços. Esses fatos influenciaram a criação
da Lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos da América, em 2002. A lei
contempla um conjunto de regras rígidas, como a implantação e manutenção de
uma estrutura de controle interno sólida, para criar um ambiente de governança
nas empresas, essa legislação passou a ser aplicável inclusive as empresas
estrangeiras que possuíam valores imobiliários registrados nos EUA. Diante
disso, diversas empresas brasileiras que desejavam ofertar ações no mercado
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americano, incluindo as empresas públicas como a Petrobras, tiveram que se
adequarem às exigências da Lei. Assim sendo, as organizações empresariais
brasileiras, estatais ou não, passaram a fortalecer seus controles internos e
adequar o seu modelo de governança (COLARES OLIVEIRA; SILVA
LINHARES, 2007).
Motivada pelos fatos históricos relatados, é que desde o início dos anos
2000, a governança pública passou a “ser entendida como o sistema que
determina o equilíbrio de poder entre todos os envolvidos numa organização –
governantes, gestores, servidores, cidadãos – com vista a permitir que o bem
comum prevaleça sobre os interesses de pessoas ou grupos” (MATIASPEREIRA, 2010). Com isso, a governança assumiu uma grande importância nas
relações multifacetadas entre o Estado, o setor privado e a sociedade civil.
(PECI, PIERANTI, RODRIGUES, 2008).
O crescimento da relação entre o Estado, o setor privado e a sociedade
civil fez com que a governança na gestão pública passasse a “garantir que os
objetivos traçados sejam atingidos, através de um ciclo bem projetado da
administração, controle, supervisão e processo de prestação de contas”
(MARCELLI, 2013, p. 28). Dessa forma, para que os objetivos traçados pela
administração pública fossem atingidos, seria necessário o fortalecimento do
controle sobre os atos, objetivos e políticas do governo. Como consequência, a
administração pública passou a focar na eficiência e responsabilidade a gestão
das políticas públicas, e no incentivo a participação de cidadãos no planejamento
e controle de tais políticas (DE MELLO, SLOMSKY, 2010). De forma similar,
Secchi entende que o modelo relacional da Governança no setor público “dá
valor positivo ao envolvimento de atores não estatais no processo de elaboração
de políticas públicas como estratégia de devolver o controle aos destinatários
das ações públicas (controle social)” (SECCHI, 2009, p. 362).
Os autores Pierre e Peters, consideram a governança pública como uma
consequência da NPM, e ambas possuem características equivalentes:
há alguma semelhança entre as duas perspectivas e parece claro que
o recente interesse em governança, em parte, tem sido alavancado
pela crescente popularidade da administração pública gerencial e a
ideia de formas genéricas de controle social (PIERRE; PETERS, 2000,
p. 65).
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O Banco Mundial e o The Institute of Internal Auditors (IIA) ampliaram o
entendimento dos autores citados acima, e acrescentaram as seguintes
características para a governança nas organizações públicas:
garantir o comportamento ético, íntegro, responsável, comprometido e
transparente da liderança; controlar a corrupção; implementar
efetivamente um código de conduta e de valores éticos; observar e
garantir a aderência das organizações às regulamentações, códigos,
normas e padrões; garantir a transparência e a efetividade das
comunicações; balancear interesses e envolver efetivamente os
stakeholders (cidadãos, usuários de serviços, acionistas, iniciativa
privada) (TCU, 2014, p. 13).

De acordo com o Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
(CIPFA), na publicação Good governance standard for public services (CIPFA,
2004), a função controle na governança pública foi ampliada, assumindo uma
grande importância para que os órgãos e entidades públicas alcancem a boa
governança, e todos devem seguir as seguintes diretrizes:
a) focar o propósito da organização em resultados para cidadãos e
usuários dos serviços; [...]
f) prestar contas e envolver efetivamente as partes interessadas; [...]
h) certificar-se de que os usuários recebem um serviço de alta
qualidade;
i) certificar-se de que os contribuintes recebem algo de valor em troca
dos aportes financeiros providos;
j) definir claramente as funções das organizações e as
responsabilidades da alta administração e dos gestores, certificandose de seu cumprimento; [...]
l) ser claro sobre as relações entre os membros da alta administração
e a sociedade;
m) ser rigoroso e transparente sobre a forma como as decisões são
tomadas; [...]
q) desenvolver a capacidade de pessoas com responsabilidades de
governo e avaliar o seu desempenho, como indivíduos e como grupo;
[...]
s) compreender as relações formais e informais de prestação de
contas; [...]
u) tomar ações ativas e planejadas de responsabilização dos agentes;
v) garantir que a alta administração se comporte de maneira exemplar,
promovendo, sustentando e garantindo a efetividade da governança;
(TCU, 2014, p. 35 e 36).

A Governança no Setor Público distendeu o entendimento da função
controle, e a reforçou com a presença do cidadão, que se tornou um ator
relevante para os atos da administração pública. O cidadão transformou-se em
um corresponsável, junto com os órgãos de controle do governo, por controlar
as instituições componentes da administração pública, surgindo o controle
social. Dessa forma, os governos em diversos países, e em todas as suas áreas
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de atuação, passaram a se preocupar com a transparência7 e a eficácia da
administração pública.
O Quadro 10, a seguir, mostra as principais contribuições da Governança
no setor público para a atividade de controle interno.
Quadro 10 – As principais contribuições da Governança no Setor Público para o Controle Interno
Governança no setor público

Características: objetivos
traçados atingidos,
administração, controle,
supervisão; prestação de
contas; transparência; definir
claramente as funções das
organizações e as
responsabilidades da alta
administração e dos
gestores.

Instituições que
influenciaram na Governança
no Setor Público
Banco Mundial; The Institute
of Internal Auditors (IIA); e o
Chartered Institute of Public
Finance and Accountancy
(CIPFA)

Contribuições para o
Controle Interno
Eficiência e responsabilidade
a gestão das políticas
públicas; usuários receber
um serviço de alta qualidade;
garantir a aderência das
organizações às
regulamentações, códigos,
normas e padrões; a alta
administração promovendo,
sustentando e garantindo a
efetividade da governança.

Fonte: o próprio autor.

2.2.4 As teorias da administração pública e o ciclo da mudança
organizacional
O Quadro 11 apresenta um resumo dos itens 2.1 e 2.2, onde procura-se
estabelecer um link entre os modelos teóricos da Administração Pública com um
ciclo da mudança organizacional, e com a gestão e o controle do órgão público.
Quadro 11 – Teoria da Administração Pública x Ciclo da Mudança Organizacional x Gestão do
Órgão Público x Controle do Órgão Público
Teoria da
Administração
Pública

Ciclo da Mudança
Organizacional

Administração
Burocrática

Articulada, planejada e
operacionalizada; o apoio
e
supervisão
da
administração superior.
Planejada com o objetivo
de
elevar
o
desenvolvimento
individual e o desempenho
organizacional.

Gestão do Órgão
Público

Eficiência
Organizacional

Controle do Órgão
Público

Formalismo e
impessoalidade

7 “Transparência: caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas as informações relativas
à organização pública, sendo um dos requisitos de controle do Estado pela sociedade civil. A
adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas
relações de órgãos e entidades com terceiros” (TCU; 2014; p. 34).
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Administração
Pública Gerencial

Governança
Pública

Acontecimento temporal
estritamente relacionado a
uma lógica.
Resposta da organização
às transformações que
vigoram no ambiente.
Intencionais, pró-ativas e
direcionadas.

Descentralização
e flexibilização
administrativa;
accountability; e
aumento da
eficiência e
eficácia

Controle Externo e
Interno; Controle
interno como órgão
permanente e com
independência
funcional

Planejada ou não,
ocorrida na organização,
decorrente de fatores
internos e/ou externos à
organização.

Administração
pública focada na
eficácia,
transparência e
responsabilidade
da gestão das
políticas públicas.

Controle do ciclo bem
projetado da
administração,
supervisão e processo
de prestação de
contas, e controle pelo
destinatário das ações
públicas (controle
social).

Fonte: o próprio autor

Antes da análise do Quadro 11, é importante ressaltar que nenhuma
dessas teorias da administração pública foram “superadas”, todos os
ensinamentos gerados na fase anterior foram, de alguma forma, aproveitados na
fase posterior, e a administração pública carrega aspectos de todas elas, o que
afeta a adaptabilidade na adesão de novas ferramentas de gestão e processos.
Nesse sentido, na análise do Quadro 11 pode-se perceber que durante o
período da Administração Pública Burocrática o ciclo de mudança organizacional
deveria ser bastante planejado. No período de domínio na Administração Pública
Gerencial o ciclo de mudança organizacional ganhou novas formas, como a
resposta da organização às transformações do ambiente externo em que ela
estava inserida. Com a fase da Governança Pública a mudança na organização
pode ocorrer de forma planejada ou não, e se sujeita a fatores internos ou
externos à organização.
O Quadro 11 também indica que o Controle não ficou alheio a todas essas
transformações ocorridas na Administração Pública. Pode-se citar como as
transformações mais significativas para o trabalho do controle, a fixação de
competências e finalidades do Controle Externo e Interno, e a regulamentação
do Controle Interno como órgão permanente e com independência funcional
(BRASIL, 1967; BRASIL, 1967a; BRASIL, 1988).
As transformações exigidas por cada teoria da administração pública dão
lugar as reformas do Estado e da sua administração na sua “estrutura e
processos organizacionais” (BERGUE, 2010, p. 37), e os seus reflexos foram
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sentidos na mudança organizacional, nas estruturas e atribuições dos órgãos de
controle.

2.3 Conceito, missão e atuação do controle interno e externo
Antes de estudar o histórico dos mecanismos de controle, os órgãos de
controle e os sistemas de controle existentes no Estado Brasileiro, e quais as
modificações organizacionais que eles produziram nas instituições, é preciso
compreender os conceitos que procuram explicar o que é esse “controle”.
O controle é um “fator decisivo para o sucesso organizacional, pois após
a definição das estratégias e dos planos para alcançá-las faz-se necessário
tomar medidas para assegurar que os indivíduos executem as tarefas conforme
o planejado” (MERCHANT, 1982, p. 43).
O entendimento de Controle, para Imoniana e Nohara, foi ampliado
porque “é um importante elemento das funções administrativas de uma
organização, pois permite a constante avaliação do alcance dos objetivos
estratégicos e operacionais” (2005, p. 38). Freire explica que a atividade de
controle é “a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão
ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro” (FREIRE, 2011, p.
487). Para Da Silva, o controle “é o processo destinado a assegurar que as
ações estão sendo executadas de acordo com o planejado, visando a atingir
objetivos predeterminados” (2014; p.3).
De acordo com o apresentado acima o controle na administração pública
poder ser entendido como a capacidade de orientação e correção que um Poder,
ou órgão com autoridade competente, de exercer sobre a atuação funcional de
outro (MEIRELLES, 2005). Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o controle da
administração pública pode ser definido como:
“o controle de fiscalização e correção que sobre ela (a administração)
exercem os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo,
com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os
princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico” (2005, p.
637)

De acordo com as definições apresentadas acima, entende-se que o
controle possui as missões de vigiar, fiscalizar, corrigir e controlar. Para o
cumprimento dessas missões, o controle possui dois tipos de atuação, a rotineira
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e a eventual. Na atuação rotineira, o controle encontra situações provocadas
pela imperícia, onde não são observadas falhas intencionais do agente. Já na
atuação eventual, o controle detecta práticas ilícitas, como desvios de recursos
e obtenções de vantagens indevidas (ROCHA, 2010).
Outra missão do controle, e talvez a mais importante, seja a de orientar
com o foco na melhoria dos métodos e dos processos administrativos, mas para
que isso ocorra muitas vezes é necessário capacitar o agente da administração,
o que enfatiza o caráter didático do trabalho do controle, e é onde o órgão de
controle atua no aperfeiçoamento da gestão (TCU, 2001; ROCHA, 2010).
Nesse mister pode-se afirmar que as missões e as atuações atribuídas ao
controle, o tornaram peça fundamental para o sucesso da organização, pois
fazem com que seus integrantes trabalhem voltados para atingir os objetivos
organizacionais. Dessa forma, os órgãos de controle tornaram-se um importante
elemento na administração de qualquer instituição, ou organização, seja pública
ou privada.

2.4 Histórico dos mecanismos de controle do Estado brasileiro
Ao compreender o conceito, as missões, as atuações e a importância do
controle para a organização, a partir de agora será explicada a história dos
mecanismos de controle do Estado brasileiro ao longo dos séculos XX e XXI, e
quais foram os seus marcos legais e as suas inovações para a administração
pública brasileira, e que algumas vezes geraram modificações nas estruturas
organizacionais das instituições de Estado, visando atender a recomendações
dos órgãos de controle.
A primeira reforma administrativa do Brasil, ocorreu em 1936, com a
criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), que com a
implantou a administração pública burocrática no país, e representou para o
Brasil “a afirmação dos princípios centralizadores e hierárquicos da burocracia
clássica” (BRESSER-PEREIRA,1996, p. 06). O DASP permitiu de forma
incipiente uma “concepção científica da organização do trabalho, ou seja,
apoiada nos pressupostos da eficiência e da racionalidade” na administração
pública brasileira (DE FARIA; DE FARIA, 2017, p. 141). O DASP fundamentouse na “reforma do sistema de pessoal, na implantação e simplificação de
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sistemas administrativos e das atividades de orçamento público, de acordo com
um modelo burocrático, com o objetivo de aprimorar a eficiência do serviço
público” (FILGUEIRAS, 2018, p. 73). Devido as características apresentadas, o
DASP foi o pioneiro da implantação de algum tipo de controle na administração
pública brasileira.
Na década de 1960 surgiram instituições que deram mais credibilidade e
profissionalismo para o trabalho dos órgãos de controle no Brasil, como a
fundação do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil).
Nesse período de dez anos, foram elaborados textos legais que ajudaram
a impulsionar o trabalho dos órgãos de controle, como a Lei 4.320/64, que inovou
ao abordar em seus artigos princípios como o planejamento, do orçamento e do
controle da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (BRASIL,
1964). Essa mesma lei introduziu o princípio fundamental do controle na
Administração Pública Brasileira (DA SILVA, 2014), dando ao Poder Executivo o
poder de controle da execução orçamentária (BRASIL, 1964). No artigo 75 são
especificados os tipos de controle que foram exercidos pelo Poder Executivo:
“Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: I - a
legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a
realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e
obrigações; II - a fidelidade funcional dos agentes da administração,
responsáveis por bens e valores públicos; III - o cumprimento do
programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de
realização de obras e prestação de serviços” (BRASIL, 1964)

No ano de 1967, as ideias da administração pública gerencial começaram
a manifestar-se de forma incipiente no Brasil, como exemplo é citado a
promulgação do Decreto-Lei n◦ 200, de 25 de fevereiro de 1967 (BRASIL,
1967a). Esse decreto estabeleceu os princípios da “racionalidade administrativa
o planejamento e orçamento, a descentralização e o controle dos resultados”
(BRESSER-PEREIRA, 1996, p.13). Corroborando com esta afirmação, o referido
Decreto procurou “estabelecer revisão de procedimentos no sentido da
facilitação, descentralização, organização do planejamento governamental e
introdução de controles sobre a máquina burocrática (FILGUEIRAS, 2018, p. 73).
A ideia central do Decreto-Lei nº 200 era a flexibilização da administração, e a
busca por uma maior eficiência nas atividades econômicas do Estado
(BRESSER-PEREIRA, 1996).
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A Constituição Federal de 1967 introduz uma novidade no texto
constitucional, e os controles externo e interno aparecem como preceito
constitucional:
“Art. 71 - A fiscalização financeira e orçamentária da União será
exercida pelo Congresso Nacional através de controle externo, e dos
sistemas de controle interno do Poder Executivo, instituídos por lei”
(BRASIL, 1967).

O presente artigo serviu de base para as futuras atuações dos órgãos de
controle, e para as mudanças organizacionais na administração pública
brasileira, que se adaptava para melhor atingir seu objetivo. Como exemplo
pode-se citar o caso do Exército, que ainda sob a vigência da Constituição
Federal de 1967, publicou o Decreto Nª 86.979, de 3 de março de 1982, criando
o seu controle interno, com a missão de executar os trabalhos de auditoria
contábil e dos programas do Ministério do Exército, e era composto pela Diretoria
D Aud e ICFEx. A D Aud ficou subordinada à SEF do Exército (BRASIL, 1982).
A Constituição Federal de 1988 trouxe três inovações ao texto
constitucional, primeiro ao estabelecer os Princípios Básicos da Administração
Pública, segundo ao delimitar o escopo de atuação dos controles externo e
interno, e terceiro ao incluir na área de atuação dos controles, seja externo ou
interno, termos como eficiência, legalidade, legitimidade e economicidade,
conforme constam nos caput dos artigos 37 e 70.
:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência” (BRASIL, 1988).
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno
de cada Poder (BRASIL, 1988).

No parágrafo único do artigo 70, pode-se encontrar outra inovação do
texto constitucional que é o Princípio de accountability, essa afirmação é
defendida por Marçal Justen Filho, quando o texto afirma que (JUSTEN FILHO,
2005)
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Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária (BRASIL, 1988).

A partir deste momento, os Princípios Básicos da Administração Pública,
e a prestação de contas, passam a nortear de forma clara e objetiva os trabalhos
dos órgãos de controle da administração pública no Brasil, e assumindo o
controle duas dimensões distintas: o controle interno e o externo (DI PIETRO,
1999), e dessa forma, “todas as atividades desenvolvidas pela administração
pública devem ser devidamente controladas, cabendo a seus órgãos, o controle
de suas respectivas funções” (RIBEIRO FILHO et al, 2008, p. 56).
Em 1995 foi publicado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado,
que foi a “última reforma da administração pública brasileira” (DE ALENCAR, DA
FONSECA; 2016; p. 175). Para Bresser-Pereira o plano citado teve como
finalidade de “promover a transição de uma administração pública burocrática,
lenta e ineficiente, para uma administração pública gerencial, descentralizada,
eficiente, voltada para o atendimento dos cidadãos” (1996; p. 33). Segundo De
Alencar e Da Fonseca, o plano procurou “criar condições para a reconstrução da
administração pública em bases modernas e racionais”, e o “Estado brasileiro
pautou a sua administração em ferramentas de gestão voltadas para qualidade
e o alcance de resultados, bem como pelo uso de avaliação de desempenho”
(2016; p. 175). Dessa forma, a administração pública no Brasil procurou
caminhar na “direção da administração pública gerencial” (BRESSER-PEREIRA,
1996, p. 34).
No rastro das mudanças que foram possíveis com o Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado, em 1999, o IIA Brasil se afiliou de forma oficial
ao The Institute of Internal Auditors (IIA) (IIA BRASIL, 2019).
Em 2000, por consequência do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado, foi promulgada a Lei Complementar nº. 101/2000, ou Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que prevê a transparência da gestão fiscal e a
publicidade de determinados atos governamentais, e estabelece que as três
esferas de governo devem:
“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as
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prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal;
e as versões simplificadas desses documentos.
§ 1o A transparência será assegurada também mediante:
[...]
II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso
público; e
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo
Poder Executivo da União [...]” (BRASIL, 2000a)

Sacramento esclarece que a LRF promoveu uma mudança institucional
em relação aos cuidados, e atenção, com os recursos financeiros públicos:
“Constituindo-se no principal instrumento regulador das contas públicas no
Brasil, espera-se que a sua correta aplicação fortaleça o processo de
accountability no Brasil” (2005, p. 33). O termo accountability, citado
anteriormente, presume transparência dos atos da administração pública. Prado,
Ribeiro e Diniz (2012, p. 19) destacam que:
“accountability é mais amplo, pois atinge não somente a prestação de
contas e a publicidade das ações dos governos, mas também a
existência de mecanismos institucionais de controle da administração
pública que possa gerar incentivos ou sanções, caso os agentes
públicos cumpram ou não determinadas obrigações”.

Os ensinamentos apresentados constatam que a LRF fortaleceu ainda
mais o Art 70 da Constituição Federal, com a grande importância da
transparência na gestão fiscal, passando a contribuir de forma decisiva com a
fiscalização feita pelos controles da administração pública, pois “possibilitou
acompanhar a execução do orçamento público” (DE ALENCAR, DA FONSECA;
2016; p. 173). Sacramento corrobora com este entendimento quando afirma que
a “consequência natural da transparência e da qualidade das informações, o
controle das contas públicas com o advento da LRF foi bastante aprimorado”
(SACRAMENTO, 2005, p. 40).
No ano de 2005 foi iniciado o GESPÚBLICA, e foi decorrência da evolução
de todos os programas lançados anteriormente pelo Governo Federal. O art. 1◦
do Decreto 5.378 descreve a finalidade do programa:
Art. 1o Fica instituído o Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização – GESPÚBLICA, com a finalidade de contribuir
para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos
cidadãos e para o aumento da competitividade do País. (BRASIL,
2005).
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O GESPÚBLICA propôs promover a governança, a eficiência, assegurar
a eficácia e efetividade da ação governamental e promover a gestão
democrática. O principal foco do Governo Federal era a busca pela excelência
dos serviços prestados pelo governo ao cidadão (BRASIL, 2005). Para isso o
programa buscou a mudança de valores e hábitos gerenciais, com a participação
de servidores públicos, e procurou construir uma nova gestão pública, com uma
prestação de serviços de excelência ao cidadão (TORRES e FRANÇA; 2012).
Para que o que foi descrito acima ocorresse, o Programa GESPÚBLICA
reestruturou os controles da administração pública, reforçou o papel do TCU
quanto à órgão de fiscalização do controle externo, tornou mais sólido o exercício
do controle interno (RIBEIRO FILHO et al, 2008; DE ALENCAR; DA FONSECA,
2016), e reforçou na “atividade administrativa maior transparência na gestão da
coisa pública, gerando aperfeiçoamento” (BACELLAR FILHO, 2005, p. 205).
De acordo com o Documento de Referência do GESPÚBLICA: “O ponto
de partida da construção do Modelo de Excelência em Gestão Pública repousa
sobre a premissa de que a administração pública tem que ser excelente” (MPOG,
2014, p. 10).
Em 2009, a Lei da Transparência (LC 131/2009) foi muito importante para
incentivar a participação do cidadão (o principal cliente dos serviços públicos) na
administração pública (BRASIL, 2009). Com esta Lei, os legisladores procuraram
facilitar o acesso, a qualquer pessoa física ou jurídica, a divulgação de
informações, inclusive da gestão fiscal. Para Vieira (2013), os seguintes
princípios foram observados como fundamentais à transparência pública:
facilidade de acesso aos dados governamentais; linguagem cidadã,
simplificada para o entendimento de todas as pessoas; navegação
eletrônica intuitiva; confiabilidade informacional; presença de
instrumentos de busca e consulta; contínuo aperfeiçoamento do site e
atualização das bases de dados disponibilizadas (VIEIRA, 2013, apud
CRUZ; SILVA, 2016, p. 725).
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governamentais tem relação direta com o conceito de accountability. Nesse
sentido, o Governo Federal observou a importância do acesso às informações
de receita e despesa dos órgãos públicos, e que devem “ser disponibilizados em
tempo real e detalhadas ao máximo possível” (CRUZ; SILVA; SPINELLI, 2016,
p. 725).
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Toda essa explicação sobre o histórico dos mecanismos de controle no
Brasil serviu de base para demonstrar as modificações que os modelos, da
Administração Pública Burocrática, Administração Pública Gerencial e da
Governança no Setor Público, inseriram nos conceitos e conhecimentos dos
órgãos de controle da administração pública. Assim sendo, alguns desses
órgãos tiveram que adaptar suas estruturas para melhor atenderem as novas
exigências do Estado (BERGUE, 2010), resultando em uma modificação
“natural” na estrutura organizacional das instituições federais responsáveis pela
fiscalização contábil, financeira e orçamentária no Brasil.

2.4.1 As teorias da administração pública, os marcos regulatórios, o ciclo
da mudança organizacional e a atuação do controle
O Quadro 12 é um resumo do que foi estudado nos itens 2.2, 2.3 e 2.4, e
apresenta os modelos teóricos da administração pública, seus marcos
regulatórios, os ciclos da mudança organizacional que estavam inseridos, e a
atuação dos controles no órgão público:
Quadro 12 – Teoria da Adm Pública x Marcos Regulatórios no Brasil x Ciclo da Mudança
Organizacional x Atuação do controle do Órgão Público
Teoria da
Administração
Pública

Administração
Burocrática

Marcos Regulatórios
no Brasil

1936 – criação do
DASP;
Constituição
Federal de 1967.

Administração
Pública Gerencial

Constituição Federal
de 1988; e Plano
Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado
(1995)

Governança no
Setor Público

LRF (2000); Programa
Nacional de Gestão
Pública e
Desburocratização
(GESPÚBLICA, 2005)

Ciclo da Mudança
Organizacional
Articulada, planejada e
operacionalizada;
o
apoio e supervisão da
administração superior.
Planejada com o objetivo
de
elevar
o
desenvolvimento
individual
e
o
desempenho
organizacional.
Acontecimento temporal
estritamente relacionado
a uma lógica.
Resposta
da
organização
às
transformações
que
vigoram no ambiente.
Intencionais, pró-ativas
e direcionadas.
Planejada ou não,
ocorrida na
organização, decorrente
de fatores internos e/ou
externos à organização.

Atuação do
controle no Órgão
Público

Formalismo e
impessoalidade

Controle Externo
(Congresso
Nacional e TCU) e
Interno; Controle
interno como órgão
permanente e com
independência
funcional
Controle do ciclo
bem projetado da
administração,
supervisão e
processo de
prestação de
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contas, e controle
pelo destinatário
das ações públicas
(controle social).
Fonte: o próprio autor

Da análise do Quadro 12, e do estudo dos itens 2.2, 2.3 e 2.4, percebese que ao longo da histórica da administração pública no Brasil, o conceito de
controle estava desconectado do objetivo da excelência da gestão pública, esse
entendimento perdurou até a promulgação da Constituição Federal de 1988.
Com o Plano Diretor da Reforma de Estado de 1995, o objetivo do controle na
administração pública passou a gestão de excelência, sendo o principal cliente
dos serviços públicos o cidadão (DE ALENCAR; DA FONSECA, 2016).
2.5 Controles na administração pública federal
Neste trabalho o estudo dos controles na administração pública federal é
necessário para compreender o contexto de onde o SisCIEx está inserido, e com
quem ele se relaciona no âmbito do Governo Federal. O funcionamento do
SisCIEx, e a sua mudança organizacional, será explicado em na subseção 3.1
deste trabalho.
A Constituição Federal no seu artigo 70 deixou bem claro que o Controle
Externo e o sistema de controle interno de cada Poder são os responsáveis pelo
controle e pela fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos bens públicos
pertencentes à União. Ribeiro Filho et al afirmam que para tornar possível uma
gestão pública legal, legítima e econômica, é imprescindível que o controle
externo esteja integrado com o controle interno:
a qualidade e procedimentos para formação de opinião do controle
externo, quanto à adequação e conformidade dos atos de gestores de
patrimônios aos parâmetros de legalidade, economicidade e
efetividade, são função da estrutura, funcionalidade, competência
técnica e grau de integração do controle interno da entidade (2008, p.
54 e 55).

Atualmente, de acordo com as leis vigentes e programas federais
estabelecidos no Brasil, a atividade de controle pode ser dividida em três tipos:
o controle externo, interno e social. Para compreender o trabalho do SisCIEx, e
como foi implementada a sua mudança organizacional, é fundamental entender
as funções desses controles e suas interações com o controle interno.
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2.5.1 A relação do Controle Externo com o controle interno das instituições
públicas
O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo, na figura do
Congresso Nacional, e auxiliado pelo TCU, conforme consta no artigo 71 da
Constituição Federal (CF):
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União [...]” (BRASIL,
1988).

O TCU possui a missão de “acompanhar a execução orçamentária e
financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública
em benefício da sociedade” (TCU, 2016, p. 14). De acordo com o descrito, podese perceber a missão do controle externo possui uma grande interação com o
Sistema de Controle Interno dos três Poderes, em especial com do Poder
Executivo Federal onde está inserido o SisCIEx, e que pode ser dividida em
duas.
A primeira parte da missão é o controle dos gastos públicos, onde é
auxiliado pelos controles internos dos Poderes (TCU, 2016). Aqui o TCU atua na
prevenção, detecção, correção, na apuração de desvios, e na punição das
fraudes na má aplicação dos recursos federais, conforme está descrito no artigo
71 da Constituição Federal (BRASIL, 1988; TCU, 2015).
A segunda parte da missão do TCU, e não menos importante, é a de:
“aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do
controle externo” (TCU, 2015, p. 20). Para que isso ocorra, o TCU promove a
capacitação de servidores do TCU e dos órgãos de controle interno dos três
Poderes, contribuindo para “a transparência e melhoria da gestão e do
desempenho da Administração Pública” (TCU, 2015, p. 18; TCU, 2016).
Com isso, chega-se na definição apresentada por Evandro Martins
Guerra, onde controle externo é:
“Aquele desempenhado por órgão apartado do outro controlado, tendo
por finalidade a efetivação de mecanismos, visando garantir a plena
eficácia das ações de gestão dos interesses da sociedade, por órgão
de fora de suas partes, impondo atuação em consonância com os
princípios determinados pelo ordenamento jurídico como os da
legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, publicidade,
motivação, impessoalidade, entre outros” (GUERRA, 2005, p.108).
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A atuação do controle externo junto ao SisCIEx pode ser facilmente
percebida no manual de auditoria do Exército Brasileiro (EB10-MT-13.001),
quando este procura se adequar as recomendações e as observações
emanadas do TCU (BRASIL, 2013).

2.5.2 O Controle Interno na administração pública
Os conceitos, definições e entendimentos sobre o controle interno na
administração pública federal é indispensável para compreender o trabalho que
é desenvolvido pelo SisCIEx. Dessa forma, serão apontados alguns conceitos
que baseiam este estudo.
O autor Hely Lopes Meirelles define o controle interno como "todo aquele
realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no
âmbito da própria administração" (MEIRELLES, 1990, p. 572). Já na lição de
Lincoln Magalhães da Rocha, o controle interno ou controle administrativo direto
é:
Todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela
atividade controlada, no âmbito da própria administração. Assim,
qualquer controle efetivado pelo executivo sobre seus serviços ou
agentes é considerado interno, como interno será também o controle
do Legislativo ou Judiciário, por seus órgãos de administração, sobre
o seu pessoal e os atos administrativos que pratiquem (ROCHA, 2001,
p. 125)

Uma definição mais recente é apresentada pela INTOSAI, e corroborada
pelo TCU, onde o controle interno é entendido como:
um processo integrado e dinâmico efetuado pela direção e pelo corpo
de colaboradores, estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável
segurança de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes
objetivos gerais serão alcançados: (1) execução ordenada, ética,
econômica, eficiente e eficaz das operações; (2) cumprimento das
obrigações de accountability; (3) cumprimento das leis e dos
regulamentos aplicáveis; (4) salvaguarda dos recursos, para evitar
perdas, mau uso e dano (INTOSAI, 2004, apud, TCU, 2014, p. 58).

Ampliando as definições apresentadas acima, os autores Bliacheriene et
al, entendem como as funções basilares do controle interno da administração
pública:
a) prestar informações constantes e seguras à Administração acerca
dos setores financeiro-contábil, administrativo, operacional e jurídico;
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b) defender os interesses públicos e coletivos, inerentes à organização
do serviço público, contra possíveis ilegalidades, ilegitimidades ou
quaisquer outras irregularidades que atentem contra os princípios
informadores da Administração Pública;
c) acompanhar a consecução de metas preconizadas pela
Administração e, quando for o caso, expedir recomendações com o fito
de que sejam realizados os ajustes indispensáveis à eficiência da
gestão (2016, p.31).

Todos esses entendimentos modernos sobre a atuação do controle
interno ficam muito evidentes quando são comparadas às áreas de atuação do
controle interno previstas nas CF, de 1967 e de 1988. Na CF anterior a atuação
era restrita apenas aos aspectos financeiro e orçamentário. Em contrapartida, na
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, as áreas de atuação do controle
interno foram fortalecidas e ampliadas, e assim, passou a atuar sobre os
aspectos

contábeis8,

financeiros9,

orçamentários10,

operacionais11

e

patrimoniais12 da União e dos órgãos públicos. O inciso II do art. 74 da
Constituição Federal atual cita uma das finalidades do controle interno é:
“comprovar a legalidade dos atos e avaliar os resultados no que toca à eficiência
e eficácia” (CONTI; CARVALHO, 2011, p. 207).
Os conceitos e entendimentos dos autores apresentados acima
corroboram com objetivo do controle interno que é apresentado no manual de
auditoria do Exército Brasileiro (EB10-MT-13.001), que “visa particularmente à
melhoria de gestão no âmbito do Exército Brasileiro” (BRASIL, 2013, p. 13) e
com a finalidade da atividade de auditoria por ele realizada que é a de
8 “A fiscalização contábil diz respeito aos procedimentos necessários para a avaliação e
certificação de que a contabilidade do órgão/entidade registra adequada e fidedignamente os
atos e fatos que envolvem os sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, assim como a
validação das transações registradas. [...] constitui instrumento indispensável em todos os
enfoques do controle” (DA SILVA; 2014; p. 8)
9 “A fiscalização financeira ocupa-se em verificar se a administração dos recursos financeiros
está sendo realizada de acordo com as normas e princípios da administração pública, não só
com relação a arrecadação, gerenciamento e aplicação dos recursos, como em relação a
regularidade das renúncias de receitas e concessões de auxílios e subvenções” (DA SILVA;
2014; p. 8)
10 “Para Ferraz (1999, apud DA SILVA) a fiscalização orçamentária, não deve se esgotar na
verificação se as despesas estão previstas no orçamento anual e se foram fielmente executadas.
Deve confrontar estas com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual a fim de
assegurar o cumprimento dos programas traçados pelos representantes do povo” (DA SILVA;
2014; p. 8)
11 “Auditoria operacional (ANOp) é o exame independente e objetivo da economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com
a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública” (TCU; 2010; p. 11)
12 “A fiscalização patrimonial diz respeito não só ao controle de bens móveis ou imóveis, mas
também de créditos, títulos de renda, participações e almoxarifados, além das dívidas e de fatos
que, direta ou indiretamente possam afetar o patrimônio” (DA SILVA; 2014; p. 9)
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“comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos, assim
como avaliar os resultados alcançados” (BRASIL, 2013, p. 18), o que reforça
ainda mais a dúvida gerada pela questão de pesquisa deste trabalho, se isso
realmente está ocorrendo, ou não.

2.5.3 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
O SisCIEx está inserido dentro do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal, o que torna necessário compreender seu funcionamento.
Com o foco de esclarecer qualquer dúvida sobre o que é o sistema de controle
interno, são apresentadas algumas definições e entendimentos a seguir.
Primeiramente, Cleiton Vieira define um sistema como um "conjunto de
partes coordenadas (articuladas entre si) com vistas à consecução de objetivos
bem determinados". Por conseguinte, o mesmo autor conceitua o sistema de
controle interno como "o conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de
um órgão central de coordenação, orientada para o desempenho das atribuições
de controle interno indicados na Constituição e normatizados em cada nível de
governo" (VIEIRA, 2006, apud, CASTRO, 2007, p. 140).
Assim sendo, o Decreto n. 3591/2000, com as alterações do Decreto n.
4304/2002, estabelece que integram o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal:
“Art. 8o Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal:
I - a Controladoria-Geral da União, como Órgão Central, incumbido da
orientação normativa e da supervisão técnica dos órgãos que
compõem o Sistema; II - as Secretarias de Controle Interno (CISET) da
Casa Civil, da Advocacia-Geral da União, do Ministério das Relações
Exteriores e do Ministério da Defesa, como órgãos setoriais; III - as
unidades de controle interno dos comandos militares, como unidades
setoriais da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa”
(BRASIL, 2000)

Estando de acordo com as ideias e compreensões apresentadas acima,
o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal possui as seguintes
finalidades constitucionais (BRASIL, 2016), previstas no art 74 da Constituição
Federal:
“I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos
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e entidades da administração federal, bem como da aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres da União;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional”
(BRASIL, 1988)

O art 74 da Constituição Federal, também assegura que os sistemas de
controle interno dos Poderes Constitucionais devem atuar de forma integrada (DI
PIETRO, 2019). No parágrafo 1º, do mesmo artigo, esclarece que os
responsáveis pelos controles internos têm a obrigação de auxiliar o Tribunal de
Contas da União na sua função de controle externo (LENZA, 2019).
De acordo com os entendimentos dos autores, e conforme o previsto no
texto constitucional e nos decretos apresentados acima, pode-se afirmar que o
Sistema de Controle Interno do Exército Brasileiro (SisCIEx) integra do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal, o que torna fundamental este
entendimento para o presente trabalho.

2.5.3.1 A Controladoria-Geral da União
O entendimento da missão da Controladoria-Geral da União (CGU) é
importante para este trabalho, porque é o órgão central do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, conforme demonstrado na figura 1, e que
SisCIEx integra. A unidade de controle interno do Comando do Exército e suas
interações com o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal serão
apresentadas em na subseção 3.1 do presente trabalho.
A CGU auxilia o Chefe do Poder Executivo Federal (Presidente da
República) no “cumprimento de sua missão constitucional de controle interno do
patrimônio da União e fiscalização dos recursos públicos federais” (LENZA,
2019, p. 1139). Nesse sentido, a Lei Nº 13.844 de 18 de junho de 2019,
estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos
Ministérios, e especifica as áreas de competência da Controladoria-Geral da
União:
Art. 51. Constitui área de competência da Controladoria-Geral da
União:
I - providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle
interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à
corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência
da gestão no âmbito da administração pública federal (BRASIL, 2019)
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Para Cruz, Silva e Spinelli, com a criação da Controladoria-Geral da União
(CGU), “a União inovou, ao associar atividades mais amplas de prevenção e
combate à corrupção ao controle interno tradicional, avançando na promoção da
transparência e do controle social” (2016, p.722), mas para que isso ocorra a
“gestão Pública deve aperfeiçoar os instrumentos de gestão do Estado,
valorizando a ética no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao
cidadão” (CGU, 2015, p.13).
Em suma, pode-se afirmar que os propósitos dos controles internos na
administração pública federal são: a prevenção das ações incorretas ou ilícitas;
prestar assistência, orientação e apoio técnico aos agentes da administração;
verificar o desempenho da gestão; zelar pelo cuidado na observância dos
princípios e das normas da administração pública presentes na Constituição
Federal, tornando-os “inerente ao funcionamento da unidade” (RIBEIRO FILHO
et al, 2008, p. 50), e acrescenta que o “controle interno fragilizado, a entidade
fica sujeita aos descaminhos, aos desvios de recursos, a gestão fraudulenta”
(2008, p. 50). Na administração pública, os controles externo e social13 possuem
um papel de estímulo a adoção de um controle interno efetivo nos órgãos
governamentais (RIBEIRO FILHO et al, 2008).
Figura 1 – Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal

13

O controle social é a participação do cidadão na gestão pública, sendo um importante
mecanismo de prevenção da corrupção e do fortalecimento da cidadania. O controle social pode
ser exercido por qualquer cidadão, por organizações da sociedade civil e por conselheiros de
programas governamentais (TCU, 2016, p. 19)
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Fonte: CGU

Para tornar possível tudo o que foi estudado nos subitens 2.5.1, 2.5.2 e
2.5.3, demonstrado de forma resumida na figura 2, precisou que os órgãos de
controle da administração pública fossem fortalecidos (RIBEIRO FILHO et al,
2008; DE ALENCAR; DA FONSECA, 2016), e que assumissem as seguintes
funções: a) o Controle Externo exercido pelo Congresso Nacional, e auxiliado
pelo Tribunal de Contas da União, e atua sobre o controle interno orgânico da
gestão para permitir “um ambiente de gestão pública ético, eficiente, eficaz e
efetivo” (RIBEIRO FILHO, 2008, p. 50); b) o Controle Interno, que é orgânico da
gestão, deve avaliar os seus resultados quanto à eficácia, eficiência, e
comprovar a legalidade dos seus atos.
Assim sendo, para que os órgãos de Controle Interno do Poder Executivo
Federal, onde está inserido o controle interno do Exército, consigam cumprir o
seu papel de fiscalizar, corrigir, controlar e orientar para garantir a melhoria da
gestão nas instituições federais, emergem os seguintes desafios: 1) garantir o
aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do Estado por meio de
recomendações com a finalidade de realizar ajustes necessários à eficiência,
efetividade e equidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial,
operacional, contábil e finalística do órgão estatal em busca da melhoria da
governança (BRESSER-PEREIRA, 2002; CGU, 2015; BLIACHERIENE et al.,
2016); e 2) promover uma gestão pública ética, transparente, participativa,
descentralizada, com controle social e orientada para o cidadão, estimulando o
desenvolvimento da transparência na gestão pública (BRESSER-PEREIRA,
2002; BRASIL, 2019), conforme demonstrado na figura 3.
Figura 2 – A evolução das Teorias da Administração no Mundo e no Brasil
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Fonte: Próprio autor

Figura 3 – Ambiente de Controle

Fonte: CGU

A consequência direta, do tudo que está descrito acima, foi a necessidade
de adaptar algumas estruturas das instituições federais, para isso fez-se
indispensável implementar mudanças organizacionais que tinham o intuito de
cumprir as novas determinações legais (PEREIRA, 1999a; 1999b), gerando a
mudança organizacional do SisCIEx que é o objetivo principal deste estudo.
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3. ESTUDO DE CASO
3.1 O Histórico do Sistema de Controle Interno do Exército
A Figura 4 apresenta uma linha do tempo com a evolução das Teorias da
Administração no Mundo e no Brasil. Todos os eventos históricos expostos
trouxeram modificações nas instituições que compõe a administração pública
federal, e consequentemente no Exército. Com isso, o trabalho do controle
interno na administração federal foi modificado, o que gerou reflexo no SisCIEx.
O Exército iniciou o trabalho de controle dos gastos públicos com a
publicação do Decreto nº 204, de 31 de dezembro de 1934, que aprovou o
Regulamento para o Serviço de Fundos do Exército que tinha como uma de suas
funções a de “assegurar o emprego regular dos recursos financeiros geridos
pelos diversos órgãos e agentes de administração militar” (BRASIL, 1934). De
acordo com esse decreto, e conforme exposto a figura 4, a preocupação com o
controle no Exército iniciou dois anos antes da criação da DASP, que ocorreu
em 1936.
A publicação dos textos da Lei 4.320/64 e do Decreto-Lei n◦ 200, de 25
de fevereiro de 1967, em conjunto com o texto constitucional de 1967, trouxeram
o princípio do controle interno, da racionalidade administrativa, do planejamento
e orçamento na administração pública brasileira (BRASIL, 1964, BRASIL, 1967a,
BRESSER-PEREIRA,1996), influenciando no trabalho do controle interno no
Exército.
Nesse contexto, em 1969, o Exército publicou o Decreto n° 64.716, que
criou a Diretoria-Geral de Economia e Finanças do Exército atribuindo-lhe as
atividades de fiscalização, inspeção e controle econômico-financeira (BRASIL,
1969).
Com a presença do Exército em todo território, e visando melhorar o
trabalho do controle, em 1972, foi publicado o Decreto nº 71.312 que criou seis
Inspetorias Secionais de Finanças do Exército (ISFEx) subordinando-as a
Diretoria-Geral de Economia e Finanças (BRASIL, 1964; BRASIL, 1967;
BRASIL, 1967a; BRASIL 1972).
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A evolução da administração pública no final da década de 1970, e início
da década de 1980, conforme a figura 4, produziu efeitos no Exército com a
publicação do Decreto Nº 86.979, de 3 de março de 1982, com a criação da D
Aud e das ICFEx, subordinando-as a SEF, que tinham a atribuição de executar
as auditorias contábil e de programas do Ministério do Exército (BRASIL,1982).
Alguns eventos históricos, relatados na figura 4, que ocorreram durante
as décadas de 1980 e de 1990, como por exemplo a promulgação da
Constituição Federal (1988), o Plano Diretor da Reforma do Estado (1995), e a
entrada do Brasil para o IIA Global (1998), tiveram uma grande importância para
a administração pública brasileira, e consequentemente para a administração no
Exército (BRASIL, 1988; MARE, 1995; BRESSER-PEREIRA, 2000; IIA, 2019)
A Constituição Federal de 1988 merece um destaque especial nesse
quadro, porque no seu texto foram acrescentados dispositivos como avaliar o
cumprimento de metas, comprovar legalidade, prestar informações, fiscalizar
aplicação de recursos, avaliar os resultados quanto a eficiência e eficácia,
exercer o controle (BRASIL, 1988), que podem considerá-la como sendo o início
da Administração Pública Gerencial no Brasil (DI PIETRO, 1999; RIBEIRO
FILHO et al, 2008) antes mesmo do Plano Diretor da Reforma do Estado (DE
ALENCAR; DA FONSECA, 2016) que foi formulado sete anos após a sua
promulgação. Assim sendo, pode-se afirmar que esses fatos ajudaram a mudar
a forma de como era realizada a administração pública brasileira, alçando-a a
um novo patamar, e incluiu o país na Administração Pública Gerencial,
impactando diretamente no trabalho do controle interno no Exército Brasileiro.
Para confirmar essa assertiva descrita acima, o Exército publicou a
portaria Nº 050, e aprovou o Regulamento das Inspetorias de Contabilidade e
Finanças do Exército (R-29). Dessa forma, as inspetorias tiveram especificadas
as suas finalidades, organização, atribuições orgânicas e atribuições funcionais
(BRASIL, 2003a)
No mesmo ano de 2003, o Exército publicou a portaria Nº 549, que
aprovou o regulamento da D Aud (R-39) onde foi especificada a sua finalidade,
as suas atribuições orgânicas e funcionais, e palavras como prestação de
contas, acompanhar, avaliar, legalidade, economicidade, cumprimento de
metas, avaliação de resultados, e eficiência e eficácia da gestão orçamentária,
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financeira e patrimonial, passaram a fazer parte da administração militar
(BRASIL, 2003).
No início dos anos 2000, conforme a cronologia exposta nas figuras 2 e
4, com a publicação da LRF e o GESPÚBLICA, a Administração Pública
Brasileira passa a adotar os princípios da Governança no Setor Público, que
prevê uma maior transparência, ética e aperfeiçoamento dos instrumentos de
gestão pública (BRESSER-PEREIRA, 2002; CGU, 2015; BLIACHERIENE et al,
2016; BRASIL, 2019). Novamente os efeitos foram sentidos no Exército com a
criação do CCIEx, e alterando a subordinação do CCIEx, antiga D Aud, incluindoo como OADI ao Comandante do Exército (BRASIL, 2010), para “conferir-lhe
isenção, imparcialidade e autoridade nas atividades do SisCIEx” (BRASIL, 2013,
p. 17), aperfeiçoando o SisCIEx.
O Quadro 13 tem a finalidade de identificar a teoria da administração
vigente no Brasil, as leis e planos que a teoria contribuiu a originar na
administração pública brasileira, as leis e os planos criados pelo governo
brasileiro

no

período,

alguns

entendimentos

que

autores

e

órgãos

governamentais elaboraram sobre o trabalho do controle interno durante período
temporal da teoria, e quais foram as posturas adotadas pelo Exército nas
ocasiões.
Quadro 13 – Teorias x Leis/Planos x Autores x Exército
Teorias

Leis, planos

Administração
Pública
Burocrática

Lei Nº 4.320/64; e
CRFB/67

Princípios da
Administração
Pública
Gerencial

CRFB/88

Autores – entendimento do
controle interno
Filgueiras (2018) –
aprimorar eficiência do
serviço público.
Bresser-Pereira (1996) –
pressupostos da eficiência
e racionalidade; e
planejamento e orçamento,
descentralização e o
controle dos resultados.
Meirelles (1990) – controle
interno realizado por órgão
responsável no âmbito da
própria administração.
Justen Filho (2005) –
princípio do accountability
na CRFB/88
Bacellar Filho (2005) –
controle externo,
administração com maior
transparência na gestão
pública

Controle Interno no
Exército
Criação do Serviço de
Fundos do Exército
(1934); Criação da
Diretoria-Geral de
Economia e Finanças
(1969); criação das
ISFEx (1972); criação
da D Aud e das ICFEx
(1982).
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Administração
Pública
Gerencial

Plano Diretor da
Reforma do
Estado/1995; e IIA
Global

Governança
no Setor
Público

LRF/2000;
GESPÚBLICA/2005;
Lei 13.844 (2019)

Ribeiro Filho et al (2008) –
controle interno voltado
para o controle contábilgerencial.
De Alencar e Da Fonseca
(2016) – acompanhamento
da execução do orçamento
público
Freire (2011) – vigilância,
orientação e correção de
um poder, órgão ou
autoridade sobre o outro
Bresser-Pereira (1996) administração pública
gerencial, descentralizada,
eficiente, voltada para o
atendimento dos cidadãos
De Alencar e Da Fonseca
(2016) - ferramentas de
gestão voltadas para
qualidade e o alcance de
resultados, bem como pelo
uso de avaliação de
desempenho.
Imoniana & Nohara (2005)
– constante avaliação do
alcance dos objetivos
estratégicos e operacionais
Sacramento (2005) –
fortalecimento do
accountability.; e
transparência e
aprimoramento do controle
das contas públicas.
Ribeiro Filho (2008) –
controle externo e social –
estímulo a um controle
interno efetivo.
Rocha (2010) – missão do
controle de capacitar o
agente da administração
CGU e SFC (2015) – A
gestão pública deve
aperfeiçoar os instrumentos
de gestão do Estado.
De Alencar e Da Fonseca
(2016) – reestruturação dos
controles da administração
pública e reforço do TCU
como órgão de controle
externo
Bliacheriene et al (2016) –
funções do controle interno:
prestar informações
seguras à administração;
acompanhar a consecução
de metas preconizadas pela
administração; e defender
os interesses públicos.

Regulamento da D
Aud (2003); R-29
(Portaria nº 050, de 10
Fev 03)

CCIEx como OADI ao
Cmt Ex (2010);
Manual de Auditoria
do Exército (2013).
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Fonte: o próprio autor

Em síntese, observando o Quadro 13 e a Figura 4, percebe-se que com
as evoluções dos conceitos e atribuições do controle interno na Administração
Pública o

SisCIEx

foi sendo modificado, impactando

em mudanças

organizacionais que ocorrem no âmbito do controle interno do Exército, desde
1982, quando foi criada a D Aud, sendo subordinada à SEF (BRASIL, 1982;
BRASIL, 2009; BRASIL, 2010; BRASIL, 2013).
Mas as mudanças organizacionais mais importantes no SisCIEx
ocorreram a partir do início dos anos 2000 quando ocorreram publicações de
novas legislações e de programas governamentais que visavam modernizar a
administração pública no Brasil, influenciando o trabalho do SisCIEx que foi
cooptado a se modernizar também, e assim o Exército publicou, em 2003, o
regulamento da D Aud. Em 2005, o GESPÚBLICA fortaleceu o trabalho do TCU,
e do controle externo, e assim abriu o caminho para uma reestruturação nos
controles na administração pública federal (DE ALENCAR; DA FONSECA,
2016). Dessa forma, em 2009, o TCU publica o acórdão 1074 que modifica a
estrutura organizacional do SisCIEx, tornando o trabalho do controle interno no
Exército mais sólido ao subordinar o CCIEx junto ao Cmt Ex (RIBEIRO FILHO et
al, 2008).
Figura 4 - A evolução das Teorias da Administração e seus efeitos na mudança organizacional
no Exército. Fonte: o próprio autor
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3.2 O Sistema de Controle Interno do Exército
Antes de explicar o que é o SisCIEx faz-se necessário entender como
funciona o Ministério da Defesa (MD) e sua integração com o Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal.
A criação do MD, no ano de 1999, propiciou a formação da CISET/MD
que passou a integrar como órgão setorial o Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, sendo subordinado tecnicamente a CGU, e a atuar nos
órgãos do MD conforme está detalhado na figura 5 (BRASIL, 1999; BRASIL,
2000; BRASIL, 2000b; BRASIL, 2002; BRASIL, 2017e; DA SILVA, 2014).
Por consequência, a CISET/MD passou a realizar auditorias sobre a
gestão de recursos públicos federais, e a promover a articulação com o órgão
central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal para realizar
a “orientação normativa e a supervisão técnica às unidades setoriais existentes
em cada uma das Forças Singulares – Centro de Controle Interno da Marinha
(CCIMAR), Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) e Centro de Controle
Interno da Aeronáutica (CenCIAr)” (BRASIL, 2017a, p. 4).
Assim sendo, a composição do SisCIEx passou a ser a seguinte: CCIEx,
como a unidade setorial da CISET/MD e do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, e o órgão central do SisCIEX, e as doze ICFEx como
que são as unidades de controle interno. As ICFEx estão subordinadas a SEF e
possuem apenas vinculação técnica com o CCIEx (BRASIL, 2013).
O CCIEx é responsável por assessorar o Comandante do Exército nos
assuntos de alçada do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
e tem a missão de: “comprovar a legalidade e avaliar a gestão orçamentária,
financeira, patrimonial e de pessoal, com imparcialidade e isenção, por
intermédio de fiscalização e auditorias no âmbito do Exército Brasileiro e das
entidades vinculadas” (BRASIL, 2017a, p. 13).
As ICFEx são as responsáveis por “realizar a contabilidade analítica, sob
a coordenação técnica da Diretoria de Contabilidade, e desenvolver atividades
de fiscalização e auditoria, sob a coordenação técnica do CCIEx, em suas
unidades gestoras vinculadas” (BRASIL, 2017a, p. 13).
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A figura 5 torna claro o posicionamento da CISET/MD, do CCIEx e das
ICFEx no Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:

Figura 5 – Controle Interno do Poder Executivo Federal

Fonte: GUEDES; AGUAR, 2014

A análise da figura 5 revela que o CCIEx tem uma ligação direta com o
órgão de controle externo do Governo Federal, o TCU, onde procura se adequar
as suas recomendações e observações (BRASIL, 2013).

3.3 A Mudança organizacional ocorrida no Sistema de Controle do Exército
Entendendo o histórico e a atual composição do SisCIEx, pode-se afirmar
que o mesmo passou por uma substantiva mudança organizacional no ano de
2010, que repercutiu nas organizações ao longo do tempo. Essa mudança foi
diretamente influenciada pelo Acórdão 1074/ Plenário do TCU, de 20 de maio de
2009, que publicou uma recomendação que relatava a “necessidade de
avaliação de conveniência e oportunidade de reposicionamento hierárquico das
Unidades de Controle Interno dos Comandos Militares” (TCU, 2009).
Por consequência desse ato do TCU, o Exército tomou a decisão de
modificar o nome e a subordinação da Diretoria de Auditoria (D Aud), que passou
a chamar-se Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), saindo da
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subordinação da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), e galgado a um
Órgão de Assistência Direta e Imediata (OADI) ao Comandante do Exército (Cmt
Ex) (BRASIL, 2010), conforme demonstrado na figura 6.

Figura 6 – Controle Interno do Comando do Exército

Fonte: CCIEx (2012b)

As principais semelhanças e diferenças entre a D Aud e o CCIEx na sua
subordinação, estrutura, unidade, finalidade, técnica de trabalho, atuação e a
relação com as ICFEx são demonstradas no Quadro 14.
Quadro 14 – Diferenças entre a D Aud e o CCIEx
D Aud
Subordinação: SEF
Estrutura: Diretor; Gabinete; Seção de
Auditoria de Pessoal; Seção de Auditoria
e Avaliação de Gestão; e a Seção de
Planejamento, Estudos e Controle.
Unidade: Órgão de apoio técnico da
Secretaria de Economia e Finanças

Finalidade: coordenar e realizar as
atividades de controle interno no âmbito
do Comando do Exército
Técnica de Trabalho: Auditoria e
Fiscalização
Atuação: gestão dos ordenadores de
despesa (OD), as entidades vinculadas ao
Comando do Exército, bem como do F Ex

CCIEx
Subordinação: Cmt Ex
Estrutura: Chefe; Seção de Auditoria, Gestão e
Fiscalização (SAGEF); Seção de Auditoria de
Pessoal (SAPes); Seção de Planejamento e
Estudos (SPE); e Seção de Contatos, Controles
e Registros (SCCR)
Unidade: Unidade setorial da Secretaria de
Controle Interno do Ministério da Defesa e do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal
Finalidade: coordenar e realizar as atividades de
controle interno no âmbito do Comando do
Exército
Técnica de Trabalho: Auditoria e Fiscalização
Atuação: todas as Unidades Gestoras (UG) do
EB,
entidades
vinculadas
(Fundação
Habitacional do Exército - FHE, Indústria de
Material Bélico - IMBEL), Fundação Osório e no
FEx
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Relação com as ICFEx: atualizar os
procedimentos relacionados à supervisão,
acompanhamento e avaliação das
atividades de auditoria e fiscalização
desenvolvidas pelas ICFEx.

Relação com as ICFEx: orientação técnica nos
assuntos relativos à auditoria e fiscalização; e
atualizar os procedimentos relacionados à
supervisão, acompanhamento e avaliação das
atividades
de
auditoria
e
fiscalização
desenvolvidas pelas ICFEx.
Fonte: BRASIL, 2003; BRASIL, 2012; BRASIL, 2013

A estrutura da antiga D Aud foi muito modificada, quando passou a ser
CCIEx, sendo demonstrado nos seguintes organogramas. Primeiramente será
apresentado o organograma da D Aud:
Organograma 1 – Diretoria de Auditoria

Fonte: BRASIL (2003)

A Estrutura da Diretoria de Auditoria (BRASIL, 2003):
I - Diretor;
II - Gabinete;
III - 1ª Seção (S/1) - Seção de Auditoria de Pessoal;
IV - 2ª Seção (S/2) - Seção de Auditoria e Avaliação de Gestão; e
V - 3ª Seção (S/3) - Seção de Planejamento, Estudos e Controle.

O CCIEx ganhou novas seções em sua estrutura, conforme o seguinte
organograma:
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Organograma 2 - Centro de Controle Interno do Exército

A Estrutura do Centro de Controle Interno do Exército (BRASIL, 2019):

Fonte: CCIEx (2019f)

I – Chefe;
II - Seção de Auditoria, Gestão e Fiscalização (SAGEF);
III - Seção de Auditoria de Pessoal (SAPes);
IV – Seção de Planejamento e Estudos (SPE);
V - Seção de Contatos, Controles e Registros (SCCR);
VI – Seção de Informática;
VII – Seção de Inteligência;
VIII – Seção de Logística;
IX – Seção de Pessoal.
A partir da observação dos organogramas pode-se apreender que foi
incorporada a estrutura do CCIEx uma nova seção na atividade-fim, a Seção de
Contatos, Controle e Registros (SCCR) com o encargo de realizar o envio,
recebimento, controle e registro de documentos do CCIEx aos diversos órgãos
dos Poderes da República.
As demais seções da atividade-fim receberam os encargos de suas
“irmãs” que existiam na D Aud, como a SAPes com a Seção de Auditoria de
Pessoal, a SAGEF com a Seção de Auditoria e Avaliação de Gestão, e a SPE
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com a Seção de Planejamento, Estudos e Controle. A modificação estrutural
também foi bastante significativa ao incorporar seções de atividade meio, como
as seções de informática, inteligência, logística e de pessoal. Até uma estrutura
temporária é prevista no organograma, como o Conselho Consultivo.
O Quadro 14 demonstra que a mudança organizacional ocorrida no
SisCIEx, não alterou a finalidade, a técnica de trabalho e atuação no âmbito do
Comando do Exército. A alteração mais significativa ocorreu quanto a unidade,
a antiga D Aud era um órgão de apoio técnico da Secretaria de Economia e
Finanças, e o CCIEx tornou-se a unidade setorial do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, e é acompanhado e orientado normativamente pela
CISET/MD. Isto ocorreu devido a formação do Ministério da Defesa, no ano de
1999, que criou em sua estrutura a CISET/MD. Esta secretaria é um órgão
setorial do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, que tem
como órgão central a Controladoria Geral da União (CGU). Assim sendo, a CGU
repassa orientações técnicas a CISET/MD que as transfere ao CCIEx. Pode-se
afirmar que, com a criação do MD e o reposicionamento do CCIEx como OADI
do Cmt Ex, esse passou a integrar de forma efetiva o Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, e conferiu-lhe a isenção, imparcialidade e
autoridade nas atividades do SisCIEx (BRASIL, 2013).
Outra importante alteração ocorreu com relação as ICFEx, o CCIEx
ganhou a atribuição de orientá-las tecnicamente. A D Aud não possuía essa
atribuição no seu regulamento (R-39), e a mudança organizacional no SisCIEx
proporcionou ao CCIEx esse novo encargo, tornando necessário a elaboração
um documento que embasasse esse trabalho, e assim foi criado o Manual de
Auditoria do Exército (EB 10-MT-13.001) (BRASIL, 2013).
A mudança organizacional ocorrida no CCIEx não alterou as estruturas
organizacionais das ICFEx, que são as unidades de controle interno do SisCIEx.
As 12 ICFEx mantiveram as seguintes estruturas, de acordo com o organograma
3.
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Organograma 3 – Seções da ICFEx

Fonte: BRASIL, 2003a

As ICFEx estão subordinadas a SEF e possuem uma vinculação técnica
com o CCIEx (BRASIL, 2013), conforme a figura 5. As ICFEx estão localizadas
nas seguintes localidades:
Quadro 15 – Localização das ICFEx
ICFEx

Localização

1ª ICFEx

Rio de Janeiro – RJ

2ª ICFEx

São Paulo – SP

3ª ICFEx

Porto Alegre – RS

4ª ICFEx

Juiz de Fora - MG

5ª ICFEx

Curitiba - PR

6ª ICFEx

Salvador – BA

7ª ICFEx

Recife – PE

8ª ICFEx

Belém - PA

9ª ICFEx

Campo Grande MS

10ª ICFEx

Fortaleza – CE

Localização das UG
Estados do Rio de
Janeiro e Espírito
Santo
Estado de São Paulo
Estado do Rio Grande
do Sul
Estado de Minas
Gerais, exceto o
Triângulo Mineiro
Estados de Santa
Catarina e Paraná
Estados da Bahia e
Sergipe
Estados de
Pernambuco, Alagoas
e Paraíba
Estados do Pará,
Amapá e Maranhão
Estados de Mato
Grosso e Mato
Grosso do Sul
Estados do Piauí,
Ceará e Rio Grande
do Norte

Quantidade de OMs vinculadas
65
31
74
19
36
11
28
20
28

23
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11ª ICFEx

Brasília – DF

12ª ICFEx

Manaus - AM

Estados de Goiás e
Tocantins, no Distrito
Federal e no
Triângulo Mineiro
Estados do
Amazonas, Roraima,
Rondônia e Acre

44

32

Fonte: BRASIL, 2017a; BRASIL, 2019b

As missões da ICFEx também não foram alteradas, que resumidamente
são as seguintes: de acompanhar a contabilidade analítica das operações
orçamentária, financeira e patrimonial das Unidades Gestoras (UG) vinculadas;
examinar a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial
praticados pelos Ordenadores de Despesas (OD); realizar a conformidade
contábil das UG vinculadas; executar os trabalhos de auditoria de acordo com o
Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAAA); certificar a adequação e a
regularidade das contas dos OD e comprovar a eficiência, eficácia e
economicidade na aplicação dos recursos públicos; prestar assistência,
orientação e apoio técnico aos OD e demais agentes da administração das UG
vinculadas (BRASIL, 2003a).
As missões de cada uma das seções das ICFEx, conforme organograma
3, estão especificadas abaixo (BRASIL, 2003a):
- 1ª Seção - Seção de Apoio Técnico e Treinamento (SATT) responsável
por: planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades de informática
voltadas para o atendimento das atividades da Inspetoria; executar, de acordo
com as normas em vigor, o cadastramento dos usuários da Inspetoria e das UG
vinculadas nos diversos sistemas disponibilizados pela Administração Federal;
e realizar treinamento e atualização de conhecimento para os integrantes da
Inspetoria e agentes da administração das UG vinculadas.
- 2ª Seção - Seção de Auditoria e Fiscalização (SAF) tem a missão de:
realizar os trabalhos de pré-auditoria dos atos e fatos administrativos, por
intermédio dos sistemas informatizados utilizados pelas UG vinculadas, com
vistas a antecipar-se à ocorrência de impropriedades ou de irregularidades que
possam ocasionar prejuízo ao erário, dentre outros; realizar os trabalhos de
auditoria de campo, com vistas a verificar a regularidade dos atos e fatos
administrativos praticados pelas UG vinculadas; e realizar as diligências

73
necessárias para saneamento das impropriedades e/ou irregularidades
constadas pela Seção.
- 3ª Seção - Seção de Contabilidade (S Cont) possui a incumbência de:
prestar assistência, orientação e apoio técnico contábil às UG vinculadas;
acompanhar, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira
(SIAFI), os atos e fatos administrativos registrados contabilmente pelas UG
vinculadas; e analisar balancetes, balanços e demais demonstrações contábeis
das UG vinculadas.
- 4ª Seção - Seção de Apoio Administrativo (SAA) tem a tarefa de:
executar as atividades de pessoal, serviços gerais, inclusive registro,
movimentação, arquivo e expedição de documentos e processos, bem como as
de recebimento, guarda e distribuição de material e patrimônio; e realizar o
levantamento das necessidades para manutenção das atividades meio e fim da
Inspetoria.
O Manual de Auditoria do Exército (EB 10-MT-13.001) consolidou e
regulamentou os procedimentos adotados pelo SisCIEx nas atividades de
auditoria14 e fiscalização15, bem como disciplinou a atuação de seus auditores
(BRASIL,

2013).

O

presente

documento

carrega

em

suas

páginas

recomendações, normas, observações e conceitos emanados do The Institute of
Internal Auditors (IIA), do Tribunal de Contas da União (TCU), do Conselho
Federal de Contabilidade e da Controladoria Geral da União, e “visa
particularmente à melhoria de gestão no âmbito do Exército Brasileiro” (BRASIL,
2013, p. 13), corroborando para o Exército alcançar o seu OEE nº 10, conforme
previsto no PEEx 2016-2019 (BRASIL, 2017).

3.4 A mudança organizacional no SisCIEx: perspectivas teóricas, tipo de
mudança, os fatores determinantes e a sua definição.

“AUDITORIA - É o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão e a aplicação de recursos
públicos, com a finalidade de comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos
administrativos, assim como os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência,
eficácia e economicidade da gestão” (BRASIL, 2013, p. 14).
15 “FISCALIZAÇÃO - É a técnica de controle que visa comprovar se a execução dos programas
de governo corresponde ao objeto e às especificações estabelecidas, atende às necessidades
para as quais foi criado, guarda coerência com as condições e características pretendidas e se
os mecanismos de controle interno administrativo são eficientes” (BRASIL, 2013, p. 15).
14
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Com os dados apresentados na pesquisa documental contida nas seções
2.1, 3.1, 3.2 e 3.3 deste trabalho e com a confirmação exposta por alguns
entrevistados, pode-se afirmar que a modificação organizacional realizada no
SisCIEx, iniciada em 2010, tem alinhamento acadêmico com as perspectivas
teóricas tradicionais da Mudança Organizacional da Teoria do Funcionalismo
Estrutural, na Teoria da Contingência e na Teoria Psicodinâmica; nos tipos de
mudança organizacional de 1ª ordem dos autores Porras e Robertson (1992), a
Incremental do autor Da Silva (1999), a Episódica dos autores Weick & Quinn
(1999), da 2ª Ordem de Robbins (1999), e a Descontínua do autor Nadler e
colaboradores (1995); e com as definições de mudança organizacional de Araújo
(1982), Nadler e cols. (1995), Bruno-Faria (2000) e Wood Jr (2000).
Antes de iniciar as análises sobre as mudanças organizacionais ocorridas
no SisCIEx, é necessário informar que a função dos agentes que conduziram a
mudança da vida organizacional no Exército, atendeu aos critérios de: (i)
entender a dinâmica organizacional; (ii) desenvolver estratégias de mudança
organizacional apropriadas; (iii) aplicar as mudanças eficazmente; e (iv) avaliar
a eficácia das estratégias que estão em execução. Desses critérios dois são
facilmente visíveis, são os de entender a sua dinâmica organizacional e procurar
desenvolver estratégias de mudança organizacional apropriadas à Força
Terrestre. Os outros dois critérios de aplicar as mudanças eficazmente, e de
avaliar a eficácia das estratégias, que estão em execução, serão estudados nas
próximas seções e subseções deste trabalho (HAMLIM, R.G; RUSS-EFT, D.F,
2019).
Todo agente que implementa uma mudança organizacional no Exército
Brasileiro, sabe que se trata de uma instituição nacional permanente e regular,
organizada com base na hierarquia e na disciplina. “O respeito à hierarquia é
demonstrado pelo espírito de acatamento à sequência de autoridades. A
disciplina, que é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis e
regulamentos” (BRASIL, 2014, p. 2-2). Ou seja, toda mudança organizacional
ocorrida na Força Terrestre irá sempre obedecer aos princípios da hierarquia e
da disciplina.
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3.4.1 As perspectivas teóricas que nortearam a mudança organizacional
ocorrida no SisCIEx
Antes de compreender os tipos de mudança organizacional que foi
realizado no SisCIEx, é importante realizar o exame das perspectivas teóricas
que nortearam este trabalho. A mudança organizacional ocorrida no SisCIEx
estaria conectada a três teorias: a Teoria do Funcionalismo Estrutural, a Teoria
da Contingência e a Teoria Psicodinâmica. Todas essas teorias estão presentes
no Quadro 3, na subseção 2.1.1 deste trabalho (HAMLIM & RUSS-EFT, 2019).
Essas três teorias são as perspectivas teóricas mais relevantes que ajudaram a
responder ao problema de pesquisa deste trabalho, e serão explicadas a seguir,
sobre a óptica do que ocorreu no Exército, a partir do ano de 2009.
A Teoria do Funcionalismo Estrutural ensina, em sua análise
organizacional, que existe um conflito dentro da estrutura formal da organização,
que precisa ser investigado e compreendido. Esse conflito pode ser produto de
transformações que tem origem no ambiente exterior à organização. O gestor
deve perceber, processar e responder a essas alterações com origem externa,
e procurar adaptar a estrutura organizacional interna, visando garantir sua a
efetividade, no caso das instituições públicas. Dessa forma, a mudança é
encarada como uma "adaptação” (ASTLEY et al, 2005; HAMLIM & RUSS-EFT,
2019).
De acordo com o apresentado acima, o controle externo, atuando por
meio do TCU, ao realizar um levantamento nas estruturas de governança de
algumas instituições no setor público, entre elas o Exército, percebeu que
existiam deficiências, e procurou verificar a adequação da sua “estrutura, e das
atividades dos órgãos e unidades de controle interno às normas e boas práticas,
nacionais e internacionais, de auditoria interna e governança” (TCU, 2008, p. 2).
Nesse sentido, quando os auditores do TCU observaram a estrutura que
existia no Comando do Exército, até o ano de 2009, e ao compará-la com o
princípio da administração pública da segregação das funções16, puderam

16

Segregação de funções - a estrutura das unidades/entidades deve prever a separação entre
as funções de autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal
forma que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com este
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perceber claramente que existia um conflito dentro da estrutura do Exército ao
citado princípio. Como uma diretoria, a antiga D Aud, que era subordinada à
Secretaria de Economia e Finanças, teria independência e autonomia para
realizar uma auditoria dentro dessa secretaria?
Esse questionamento apresentado acima, está de acordo com o
posicionamento apresentado pelo entrevistado 6, quando ele relata que: “Porque
sendo a D Aud uma organização militar diretamente subordinada, era estranho
a D Aud auditar a própria secretaria”.
Com isso, de acordo com a Teoria do Funcionalismo Estrutural (HAMLIM
& RUSS-EFT, 2019), o conflito existente foi investigado e compreendido pelo
TCU. O próximo passo seria realizar uma mudança organizacional com o
objetivo de mudar as estruturas para reduzir o conflito que existia no Comando
do Exército. A solução encontrada pelo TCU, para que o Exército se adequasse
ao princípio da segregação de funções, foi de recomendar a retirada da
subordinação, antiga D Aud à SEF, e reposicioná-la junto ao Comandante do
Exército, atendendo assim ao grande princípio da administração pública da
segregação das funções.
Essa constatação é assegurada pelo entrevistado 2 quando afirma que
“Porém a D Aud, deixou de ser D Aud e passou a ser o Centro de Controle
Interno, e passou a atuar de maneira independente, ou seja, atendendo o
princípio da segregação de funções”, e corroborada pelo entrevistado 4 quando
afirma que “O reposicionamento do Centro de Controle Interno ao Comandante
do Exército concedeu uma subordinação ao dirigente máximo da Instituição,
retirando a subordinação a SEF atendendo a um grande princípio da
administração que é a segregação de função, isto concedeu ao Centro de
Controle Interno do Exército um status diferenciado, e que isto facilitou os
trabalhos da área de controle interno do Exército”.
Dessa forma, com o atendimento ao princípio da Segregação das
Funções, o controle interno passou a ser um órgão com independência funcional
princípio (BRASIL, 2001a, p. 69). O princípio da segregação das funções, básico para o exercício
do controle interno (LIMA MOREIRA, 2016, p. 117)
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e com um peso político diferenciado no Exército, auditando todas as
organizações militares inclusive a própria SEF, esta afirmação pode ser
corroborada com o entendimento apresentado pelo entrevistado 6, quando
afirma que: “o criado Centro de Controle Interno pudesse auditar a própria
secretaria, então fundamentalmente qual era o objetivo? Era permitir que
nenhum órgão dentro da estrutura do Exército estivesse fora da área de atuação
do Centro de Controle Interno, e agindo a partir do gabinete do comandante, a
partir do dirigente máximo, o centro passa a ter uma prerrogativa, de poder sim,
auditar a todas organizações militares inclusive a própria secretaria”.
Com isso, pode-se comprovar que a Teoria do Funcionalismo Estrutural
encontra aderência com a alteração da estrutura organizacional ocorrida no
Comando do Exército, e que influenciou o SisCIEx, com a criação do CCIEx e
com o seu posicionamento como OADI ao dirigente máximo da Força Terrestre.
A Teoria da Contingência, complementa os ensinamentos da Teoria do
Funcionalismo Estrutural, e assim torna-se relevante para este trabalho porque
seu foco de análise é no sistema de gestão da organização. Essa teoria observa
a organização como um conjunto de sistemas e subsistemas com as suas
respectivas funções, cujo funcionamento depende de fatores contingentes
específicos em que ela está inserida, como o ambiente externo, a estratégia e a
estrutura, o ambiente e estrutura, a tecnologia e estrutura, os sistemas contábeis
e as questões orçamentárias (BURNS; STALKER, 1960; CHANDLER, 1962;
LAWRENCE; LORSCH, 1967; PERROW, 1976; CADEZ, 2007; CHEN, 2008).
Nessa teoria o sistema de gestão compreende o funcionamento de toda a
organização, e que geram impacto em todo ambiente organizacional. O
propósito da mudança organizacional defendido é de mudar os fatores
contingentes específicos, e procurar desenvolver um sistema de gestão mais
adequado ao ambiente organizacional (HAMLIM; RUSS-EFT, 2019).
Ao inserir essa teoria, apenas na realidade do SisCIEx, é possível afirmar
que o conjunto composto pelo sistema e subsistemas é formado pelo CCIEx e
pelas ICFEx. O SisCIEx está inserido em todos fatores contingentes específicos
do ambiente do Exército, como a sua estrutura, a estratégia, a tecnologia, os
sistemas contábil e orçamentário, e pode ser incluído também, o aparato legal
que direciona os trabalhos do controle interno no Exército, como as leis, as leis
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ordinárias específicas, os decretos, as portarias, as normas, entre outros. De
acordo com a Teoria da Contingência, dois eventos marcantes modificaram
alguns fatores contingentes específicos: a criação do CCIEx e seu
posicionamento como OADI ao Cmt Ex, e a elaboração do Manual de Auditoria
do Exército (EB 10-MT-13.001), e ambos os eventos ajudaram a desenvolver um
sistema de gestão mais adequado para o Exército.
A criação do CCIEx, e seu posicionamento como OADI junto ao dirigente
máximo do Exército, é um evento bem característico de uma mudança de um
fator contingente específico. Antes de explicar o porquê, precisa-se afirmar que
esse evento só ocorreu devido a uma recomendação do controle externo. Assim
sendo, o TCU por meio do Acórdão 1074/ Plenário do TCU, de 20 de maio de
2009, recomendou para que o Exército mudasse o posicionamento de seu órgão
de apoio técnico de auditoria e controle interno, a antiga D Aud que era
subordinada a SEF, para a subordinação direta como OADI ao Cmt Ex.
Conseguinte a essa recomendação do controle externo, foi alterada a estrutura
organizacional do Comando do Exército, por meio do Decreto nº 7.299, de 10 de
setembro de 2010, por consequência foi criado o CCIEx sendo posicionado como
OADI ao Cmt Ex (BRASIL, 2003; BRASIL, 2013), tudo confirmado pelo
entrevistado 6, quando afirma que: “Com a recomendação do Tribunal de Contas
da União para que fosse criado o Centro de Controle e subordinado diretamente
ao dirigente máximo da instituição, ou seja, ao próprio comandante”.
O outro evento, que foi muito característico da mudança de um fator
contingente específico abordado pela Teoria da Contingência, foi a elaboração
do Manual de Auditoria do Exército Brasileiro. Este manual consolidou vasta
legislação que embasa todo o trabalho dos auditores integrantes do SisCIEx, e
sem quebrar a hierarquia e a disciplina, procurou se adequar as normas,
recomendações e observações do TCU, do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal e de instituições internacionais de controle interno,
padronizando a execução dos trabalhos e o planejamento das auditorias e das
fiscalizações, tudo isso com o intuito de melhorar a gestão no âmbito do Exército
(BRASIL, 2013). Conforme certificado pelo entrevistado 1 com a afirmação de
que “todas essas orientações elas foram consolidadas no manual de controle
interno, no manual de auditoria, então eu acredito sim, que foi uma evolução
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para o controle interno, e de certa forma deu mais base para os trabalhos de
auditoria, deu uma base legal”, que é muito semelhante ao que assegurou o
entrevistado 6 quando afirma que “a partir desse manual uma codificação de
procedimentos que deveriam ser adotados de conceitos envolvidos pela área de
auditoria”. O entrevistado 5 complementou essas afirmações quando afirmou
que o manual foi elaborado em “um contexto moderno, atual, um contexto
totalmente voltado para a transparência, governança, accountability”. Assim
sendo, pode-se chegar à conclusão apresentada pelo entrevistado 4, quando
afirma que “a elaboração do manual de auditoria do Exército Brasileiro foi um
marco significativo no controle interno do Exército, uma vez que este manual, ele
estabeleceu normas, padrões, para os trabalhos realizados pelos auditores”.
Com isso, pode-se asseverar com clareza que a Teoria da Contingência
encontra conexão com a mudança organizacional ocorrida no SisCIEx, quando
foram observadas mudanças na organização do Comando do Exército e no
estabelecimento de normas de auditoria para serem utilizadas pelos seus órgãos
de controle interno, com a intenção de criar um sistema de gestão mais
adequado para o Exército, estando alinhado com a administração pública
federal.
A teoria da Psicodinâmica possui uma relevância menor para este
trabalho quando comparada com as teorias do Funcionalismo Estrutural e da
Contingência. Para essa teoria existe uma relação congruente entre a estrutura
das organizações, o seu funcionamento, e a psicodinâmica das pessoas que
nelas trabalham, e projeta o foco de sua análise na correlação de condutas e
atitudes mantidas pelos componentes de uma organização.
A mudança proposta por essa teoria está na modificação de
comportamentos defensivos dos indivíduos, e assim passam a criar diferentes
estruturas dentro da organização (ZIMMERMAN,1999; GODOY; PEÇANHA,
2009).
Diante de processos de mudanças, é comum que as pessoas
apresentem mecanismos de defesa, na tentativa de superar a perda
de seu espaço e atingir o objeto idealizado (HASHIMOTO et al, 2008,
p. 9)

Essa teoria, em consonância com a realidade vivida pelo SisCIEx, todas
as funções exercidas pelo controle interno podem ser perfeitamente
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enquadradas no relacionamento dos gestores com os membros do controle
interno no Exército. O controle interno no Exército, em conciliação com os
entendimentos da administração pública federal, precisa cobrar comportamento
compatível com a função do gestor, prestar informações seguras à
administração, avaliar o cumprimento de metas no trabalho dos gestores, apoiar
o controle externo no exercício de sua missão institucional, aperfeiçoar os
instrumentos da gestão, prestar informações seguras à administração, entre
outras (BRASIL, 1988; BRASIL, 2013; CGU, 2015; DE ALENCAR; DA
FONSECA, 2016; BLIACHERIENE et al, 2016), conforme assegura o
entrevistado 2: “Então a... as ICFEx e o CCIEx eles tem que ter ... é ... ações de
presença, de orientação, de capacitação, prevenção, também tem que fazer
apuração, tem que trabalhar pela correção das atitudes.”
O militar que trabalha no controle interno pode acabar se afastando dos
gestores, muitas vezes pelo seu dever funcional de cobrar comportamentos,
procedimentos e de fiscalizar os trabalhos dos agentes da administração. O
entrevistado 7 aborda esse assunto na sua entrevista: “O indivíduo, que trabalha
com o controle interno, ele por natureza, ele tem uma característica, que é a
característica do auditor, que acredito que essa não deve modificar, que é a do
cara que está na investigação, ele está buscando informação. Então, às vezes
... é... pode ser que ele se contamine tanto com isso, que ele acabe se
distanciando daquele que é investigado, e que ele acha que tem que botar um
‘muro’ que separa ele”.
Mas já existe uma tendência de modificação desse comportamento
defensivo, para poder atingir um dos objetivos idealizados pelo controle interno
que é de aperfeiçoar os instrumentos da gestão e de prestar informações
seguras à administração. Conforme confirmado pelo entrevistado 7: “indivíduos
que trabalham no controle, que colocam esse ‘muro’, às vezes por uma questão
de insegurança, às vezes por entender de maneira muito exagerada essa
questão de ter que haver uma separação, né, como na verdade isso não
procede. Então você deve chegar lá, observar as coisas, comentar, mostrar, e
ao mesmo tempo estar orientando para aquele caminho que seja o melhor... ‘ó
vamos fazer isso, assim, assado’... ‘pô manda para mim o documento”. Cabe ser
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prestativo, né, para corrigir. Eu acredito até que isso é o mais importante, se isso
não acontecer, não vai funcionar o controle interno”.
Na mesma linha de pensamento citada acima está o entrevistado 5,
quando afirma que o foco do controle interno no Exército é “de fazer crer junto
ao gestor que o controle não é mais aquele que indica problemas, é aquele que
meramente punitivo, ele está ao lado do sucesso do gestor, ele é partícipe do
sucesso do gestor, ele tem que fomentar as melhores condições para o
atingimento dos objetivos e metas de cada organização” e complementa essa
afirmação informando que “o fator humano é o maior peso dessa contribuição
nessa mudança de cultura, o trabalho forte hoje aqui é o direcionamento que
nossos auditores, todos que trabalham com controle tenham essa percepção,
pensem em pessoas antes de pensar processo essa é uma grande guinada e
somente de dentro para fora nós vamos conseguir ganhar confiabilidade e mudar
a figura do controle junto ao gestor”.
O Quadro 16, a seguir, consolida as três perspectivas teóricas utilizadas
para explicar a mudança organizacional ocorrida no SisCIEx, a partir de 2010.
Quadro 16 – Teorias da Mudança Organizacional e suas alterações no Exército
TEORIAS
Teoria
do
Funcionalismo
Estrutural
Teoria da Contingência

Teoria
Psicodinâmica

da

ALTERAÇÃO PROPORCIONADA
NO EXÉRCITO
CCIEx subordinado ao Cmt Ex

Criação
do
CCIEx,
e
seu
posicionamento como OADI; e
elaboração do Manual de Auditoria do
Exército Brasileiro
Modificar o relacionamento dos
gestores com os membros do
controle interno no Exército

FINALIDADE
Atender ao princípio da
segregação de funções
Desenvolver um sistema de
gestão mais adequado no
Exército
Fazer o gestor crer no
trabalho do controle interno
no Exército

Fonte: o próprio autor.

Ao observar os ensinamentos das Teorias do Funcionalismo Estrutural,
da Contingência e da Psicodinâmica, quando aplicadas a realidade da mudança
organizacional iniciada no SisCIEx a partir de 2010, pode-se afirmar que o
Exército procurou desenvolver uma estrutura organizacional de gestão mais
adequada ao que se exige na administração pública federal, seja obedecendo
do princípio da Segregação das Funções, seja pelo entendimento do controle
interno como órgão permanente e com independência funcional, pelo
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estabelecimento de normas e padrões para o trabalho dos auditores, e até a
busca por um melhor relacionamento do controle interno com o gestor, tudo com
o foco de aperfeiçoar os sistemas de gestão do Exército.

3.4.2 Os tipos de mudança organizacional realizadas no SisCIEx, e as suas
reações.
Observando os tipos de mudança, propostas pelos autores e
apresentadas no Quadro 3 da seção 2.1 deste trabalho, e que podem estar
alinhadas com a proposta do SisCIEx são a Incremental do autor Da Silva (1999),
a mudança de 1ª ordem dos autores Porras e Robertson (1992), a Episódica de
Weick & Quinn (1999), a Descontínua do autor Nadler e colaboradores (1995) e
da 2ª Ordem de Robbins (1999).
No Quadro 17 abaixo pode ser observado, as leis e planos
governamentais que as impulsionaram as mudanças organizacionais, os tipos
de mudança organizacional e a atuação do Controle Externo, por meio do TCU,
e do Exército para que essas mudanças realmente ocorressem no SisCIEx.
Quadro 17 – Tipos de Mudança Organizacional e seus reflexos no Exército
LEIS E
PLANOS

TIPOS DE MUDANÇA
Episódica – mudança intencional, que ocorre por
uma divergência

Plano Diretor
da Reforma do
Estado (1995);
LRF (2000);
GESPÚBLICA
(2005); e
Decreto nº
7299 (2010)

Incremental/ Organizacional – busca o aumento da
eficiência e mudança na arquitetura da organização
2ª Ordem – envolve reenquadramento de
pressupostos
Descontínua – mudar o padrão existente, e
reestrutura uma ou várias características da
organização
1ª Ordem – alterações em características dos
sistemas da organização, mas sem quebrar
aspectos chave

ATUAÇÃO DO
CONTROLE
EXTERNO E DO
EXÉRCITO
Acórdão
1074/
Plenário do TCU
(2009) – segregação
de funções

CCIEx como OADI ao
Cmt Ex (2010), e
criação do Manual de
auditoria do Exército
(2013)

Fonte: o próprio autor.

Nesses tipos de mudanças é possível perceber a busca por melhorias que
alteram

características

das

organizações,

que

causaram

mudanças

significativas, que reenquadram pressupostos organizacionais, e transformam a
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arquitetura da organização, mas com o objetivo de incrementar a eficiência no
uso dos recursos e buscar um equilíbrio para a instituição, foi o que realmente
ocorreu com o SisCIEx, mas essas mudanças não quebraram aspectos chave
para a missão institucional do Exército.
Quanto a reação à mudança organizacional, pode-se afirmar que não
ocorreu, porque o SisCIEx não perdeu prestígio e nem espaço de poder. A
mudança hierárquica do principal órgão de controle interno do Exército, que foi
apartado da SEF, e reposicionado como OADI ao Cmt Ex, fortaleceu o trabalho
do controle interno no Exército, estando no sentido contrário do que supõe a obra
do autor Bergue (2010). Essa conclusão pode ser percebida conforme a
explicação apresentada pelo entrevistado 6: “porque sendo a D Aud uma
organização militar diretamente subordinada, era estranho a D Aud auditar a
própria secretaria, quando eu fico subordinado diretamente ao dirigente máximo,
me permite com tranquilidade e isenção, auditar todas as estruturas, então há
sim um aumento, um ganho na estrutura organizacional da força”. O entrevistado
4, no mesmo sentido, entende que: “o reposicionamento do Centro de Controle
Interno ao Comandante do Exército concedeu uma subordinação ao dirigente
máximo da Instituição, retirando a subordinação a SEF atendendo a um grande
princípio da administração que é a segregação de função, isto... isto concedeu
ao Centro de Controle Interno do Exército um status diferenciado, e que isto
facilitou os trabalhos da área de controle interno do Exército”.

3.4.3 Os fatores e elementos-chave determinantes para a mudança
organizacional no SisCIEx
Os fatores internos e externos à organização, conforme o Quadro 6 na
subseção 2.1.2, que atuam como causadores da mudança organizacional de
Robbins (1999) que se baseia na Política Mundial, onde percebe-se um
movimento mundial de fortalecimento dos mecanismos de controle, conforme
estudado na seção 2.2, e de Nadler e cols. (1995), fundamentando-se em
mudanças legais e regulamentação.
Assim sendo, analisando os subitens 3.2 e 3.3 do presente estudo, podese afirmar que na transformação iniciada no SisCIEx, a partir de 2010, ocorreram
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dois acontecimentos temporais que podem ser percebidos como elementoschave para a sua Mudança Organizacional, o posicionamento do CCIEx como
OADI, em 2010, e a publicação do Manual de Auditoria do Exército, em 2013.
O fator de mudança organizacional com forte influência do ambiente
externo, e que teve como causa uma mudança legal, foi o Acórdão 1074/
Plenário do TCU, que recomendou ao Comando do Exército a retirada da antiga
D Aud à subordinação da SEF, e o seu reposicionamento como OADI ao
Comandante do Exército. Esse reposicionamento do CCIEx conferiu-lhe a
isenção, imparcialidade e autoridade nas atividades do SisCIEx (BRASIL, 2010).
Outra influência externa causadora de mudança, e que ainda impacta, o
trabalho do controle interno no Exército são as mudanças legais e da
regulamentação realizadas pelo Governo Federal, e que resultaram no Manual
de Auditoria do Exército (EB10-MT-13.001). Este manual procura se adequar as
recomendações e observações emanadas do TCU, do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal e de instituições internacionais de controle
interno. (BRASIL, 2013).
No Quadro 7 na subseção 2.1.3 do presente trabalho, são exibidos os
elementos-chave para o sucesso da mudança organizacional, como a cultura da
organização, o comprometimento e participação ativa do líder, no caso do
Exército o seu Comandante, e o envolvimento ativo dos seus integrantes,
propiciando-lhes autonomia e programas de educação (BRESSAN, 2004).
Nesse contexto de programas de educação, para fortalecer o sucesso da
mudança organizacional ocorrida no SisCIEx, o Exército tem procurado investir
na capacitação de seus quadros de auditores, militares que trabalham no CCIEx
e na ICFEx, e nos seus agentes da administração, que trabalham como
executores nas organizações militares (BRASIL, 2013). Esta constatação é
confirmada pelo

entrevistado 5 quando ele afirma que

“o

Exército

particularmente se entrega de maneira muito forte no vetor capacitação, nós
temos hoje tanto pessoal que trabalha no controle quanto os nossos gestores
extremamente capacitados é algo que é muito cobrado hoje pelo controle
externo”.
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3.4.4 Definição da mudança organizacional ocorrida no SisCIEx
Antes de chegar a uma definição sobre a mudança organizacional
ocorrida no SisCIEx, é necessário entender as definições de alguns autores, e
assim procurar explicar como essas definições tiveram aderência a mudança
organizacional ocorrida, a partir do ano de 2010, no SisCIEx.
A definição de Bruno-Faria (2000) ajuda a explicar a mudança
organizacional ocorrida no SisCIEx quando relata que a alteração na
organização ocorre devido a fatores externos, e que traz impacto nas relações
entre os integrantes da instituição.
De acordo com a definição acima apresentada, pode-se afirmar que o
fator externo que alterou o SisCIEx foi o Acórdão 1074/ Plenário do TCU, de 20
de maio de 2009, e que sua recomendação trouxe impacto nas relações entre
os integrantes do Exército, quando retirou a antiga D Aud da subordinação da
SEF, que é chefiada por um General no último posto da carreira, a transformou
no CCIEx e o subordinou ao dirigente máximo da Força Terrestre, o Comandante
do Exército.
Nota-se que essa mudança organizacional ocorrida, de acordo com a
definição apresentada por Bruno-Faria (2000), foi influenciada por um fator
externo e trouxe um impacto, mesmo que mínimo, nas relações de trabalho no
Exército, mas não feriu os princípios da hierarquia e da disciplina.
Wood Jr (2000) define que a mudança organizacional é qualquer
transformação estrutural, estratégica, cultural, tecnológica e humana, que seja
capaz de gerar impacto na instituição.
Em conformidade com essa definição, é possível sustentar que a
mudança organizacional do SisCIEx foi estrutural e estratégica, quando o CCIEx
foi alçado a OADI ao Cmt Ex demonstrando que o controle interno possui
independência funcional e pode auditar todas as organizações militares do
Exército. Mas também foi cultural, quando retirou a antiga D Aud da SEF e a
reposicionou, já como o CCIEx, ao Cmt Ex. Porque a D Aud era subordinada da
SEF desde 1982, quando ainda existia o extinto Ministério do Exército (BRASIL,
1982). Ocorreu uma mudança cultural, e até humana, para os integrantes do
Exército que passaram a observar o controle interno subordinado ao Cmt do Ex,
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e não mais ao Chefe da SEF. A mudança tecnológica é diariamente visível nos
sites do CCIEx, da SEF e das ICFEx, quando é possível ter acesso a todo tipo
de informação e material para o desempenho funcional dos agentes da
administração, e para o cidadão realizar o controle social sobre o recurso público
destinado ao Exército.
A explicação defendida por Nadler e cols. (1995) afirma que é a resposta
da instituição às transformações que ocorrem no ambiente, e que precisam
manter a coerência, a harmonia e a lógica, entre os componentes
organizacionais.
Em anuência com a definição relatada acima, é possível afirmar que o
Exército procurou apresentar uma resposta a transformação do ambiente na
administração pública federal. No Brasil foi iniciada a implantação da
Administração Pública Gerencial, em 1995, com o Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado no Brasil, até a sua adaptação para a Governança no Setor
Público, com a LRF (2000) e com o GESPÚBLICA (2005). O Exército não ficou
alheio a essas transformações que ocorriam no ambiente, e a Força Terrestre
redarguiu com o Regulamento da D Aud (BRASIL, 2003), com o Regulamento
das Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (BRASIL, 2003a), com
o CCIEx como OADI ao Cmt Ex (BRASIL, 2010), e com a criação do Manual de
Auditoria do Exército (BRASIL, 2013). E com todas essas mudanças o Exército
manteve a congruência entre as suas organizações militares, sem qualquer
quebra da hierarquia e da disciplina.
A elucidação de Araújo (1982) ressalta que a mudança organizacional é
uma alteração significativa, e que deve ser articulada, planejada e
operacionalizada por pessoal interno ou externo à instituição, que precisa ter
apoio da administração superior, e deve atingir a todos os seus componentes,
seja o comportamental, estrutural, tecnológico e estratégico.
Para essa elucidação apresentada no parágrafo anterior, é fácil observar
que no SisCIEx ocorreu uma alteração significativa, com o reposicionamento do
CCIEx como OADI ao Cmt Ex. Em que pese a recomendação do TCU para que
essa alteração ocorresse no Exército, toda ela foi planejada, articulada e
operacionalizada pelos integrantes da Força Terrestre, e teve o apoio do Cmt
Ex, como exemplo pode ser citado o Decreto Nº 7299, de 10 de setembro de
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2010, a Portaria Nº 813, de 28 de setembro de 2012 e a Portaria Nº 018, de 17
de janeiro de 2013 (BRASIL, 2010; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2013). Por
conseguinte, ao tornar o CCIEx um OADI ao Cmt Ex, nenhum órgão dentro da
estrutura do Exército ficou de fora da atuação do CCIEx. Dessa forma, o controle
interno ganhou um peso político diferenciado no âmbito do Exército, e foi
demonstrado para todos os seus integrantes que todas as organizações militares
seriam auditadas da mesma forma, o que atingiu de certa forma o
comportamento, a estrutura e a estratégia da instituição, e não maculou os
princípios da hierarquia e disciplina tão caros ao Exército.
O Quadro 18, a seguir, procura apresentar de forma resumida as
características das definições sobre mudança organizacional que possuem
maior conexão com a que ocorreu no SisCIEx a partir de 2010.
Quadro 18 – Características das definições da Mudança Organizacional no Exército
AUTOR
Bruno-Faria
(2000)
Wood Jr (2000)

CARACTERÍSTICAS DA
ALTERAÇÃO
Fator externo - Acórdão 1074/
Plenário do TCU
Mudança estrutural e estratégica
Mudança cultural
Mudança tecnológica

Nadler
(1995)

cols

Araújo (1982)

Transformações que ocorreram no
ambiente da administração pública
federal - Plano Diretor da Reforma
do Aparelho do Estado no Brasil
(1995), a LRF (2000) e o
GESPÚBLICA (2005).
Alteração significativa; apoio da
administração superior; e atingir a
toda organização.

FATO OCORRIDO NO EXÉRCITO
CCIEx subordinado ao Comandante
do Exército
CCIEx OADI ao Cmt Ex
retirada da D Aud da SEF
Acesso a informação nos sites do
CCIEx, da SEF e das ICFEx
Regulamento da D Aud (2003);
Regulamento das Inspetorias de
Contabilidade e Finanças do
Exército (2003); o CCIEx como
OADI ao Cmt Ex (2010); e o Manual
de Auditoria do Exército (2013).
tornou o CCIEx um OADI ao Cmt Ex,
e nenhum órgão dentro da estrutura
do Exército ficou de fora da atuação
do CCIEx.

Fonte: o próprio autor.

Da análise do Quadro 18, nota-se um fato que ocorreu no Exército, e que
perpassa as definições dos quatro autores estudados, é o posicionamento do
CCIEx como OADI ao Cmt Ex, pode-se dizer que essa foi a principal alteração
ocorrida no Comando do Exército e que impactou em todo o Exército, e a
transformação secundária, que foi consequência direta da principal, foi a
elaboração do Manual de Auditoria do Exército. Os efeitos dessa mudança
organizacional foram sentidos no SisCIEx, com a certificação do controle interno
como órgão permanente e com independência funcional, o que procura levar o
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aumento da efetividade na gestão do bem público e da Governança Corporativa
no Exército (BRASIL, 2017).
Por conseguinte, pode-se chegar a uma definição para a mudança
organizacional do SisCIEx, como sendo uma transformação estrutural,
estratégica, cultural e tecnológica, que foi muito influenciada por modificações
que ocorriam na administração pública federal do Brasil, e que remodelaram de
forma significativa o trabalho do controle interno no Exército Brasileiro,
impactando na gestão de todas as suas organizações militares.

3.5 Compreender se a mudança organizacional realizada no SisCIEx
garantiu o aperfeiçoamento, ou se tornou um obstáculo, para a gestão das
OM do EB.
Para simplificar o entendimento desta parte do trabalho, é fundamental
entender que as modificações das legislações e entendimentos na administração
pública brasileira, algumas vezes levaram a adaptações nas instituições
governamentais. Essas adaptações muitas vezes geraram uma mudança na
organização dessas instituições, que foi o que ocorreu no SisCIEx, a partir do
ano de 2010, conforme consta no Quadro 17 na subseção 3.4.2.
Esses ajustes que geraram mudanças no SisCIEx precisavam ser
compreendidos, e assim obter o esclarecimento se a mudança organizacional do
SisCIEx garantiu o aperfeiçoamento da gestão no Exército. Para que isso fosse
possível foram realizadas entrevistas, conforme especificado nas seções 1.5.2 e
1.5.4. Essas entrevistas geraram diversas explicações sobre os objetivos
específicos, sobre o objetivo geral e sobre o problema de pesquisa deste
trabalho.
Assim sendo, foi realizada uma análise de conteúdo das respostas, cabe
ressaltar que todo o teor das entrevistas foi categorizado em tópicos conforme
explicado no subseção 1.5.4, e as principais ideias abordadas pelos
entrevistados sobre o trabalho do controle interno no Exército após a sua
mudança organizacional ocorrida no ano de 2009, estão contidas nos Quadros
19 e 20, conforme constam exemplificadas no Quadro 1 do subitem 1.1.5 deste
trabalho (BARDIN, 1977; BARDIN, 2011).
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Quadro 19 – Análise de Conteúdo do Grupo 1

90
Quadro 19 – Análise de Conteúdo do Grupo 1

91
Quadro 20 – Análise de Conteúdo do Grupo 2
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Quadro 20 – Análise de Conteúdo do Grupo 2
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Quadro 20 – Análise de Conteúdo do Grupo 2
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Após a análise de conteúdo constante nos Quadros 19 e 20, foi realizada
a análise multiparadigmal das respostas das questões dos entrevistados.
Primeiro dentro dos grupos a que pertenciam, e depois entre os dois grupos.
Dessa forma, permitiu identificar se as percepções eram consenso dentro dos
entrevistados, ou apenas de um determinado entrevistado ou, ainda,
observações aleatórias que não podiam ser identificadas com as dos
entrevistados no grupo (MEYERSON; MARTIN, 1987; CARRIERI, 2008).
Assim sendo, a análise multiparadigmal do Grupo 1, permitiu concluir que
ocorreu uma perspectiva de integração, ou seja, uma harmonia entre as ideias:
a) Entre os entrevistados 7 a 11: na questão 1.1.2 que aborda sobre o
CCIEx estar subordinado ao Cmt Ex se influencia o trabalho do controle interno
na gestão, com as ideias de controle, interação e atuação do controle interno,
das ICFEx com as OM; na questão 1.1.3 a respeito do papel do controle interno
no Exército, com a ideia de trabalho preventivo e proteção das ICFEx aos
gestores; e na questão 1.1.4 sobre o trabalho do auditor nas OM, com o foco no
trabalho da ICFEx na orientação ao agente da administração.
b) Todos os entrevistados: concordaram com as respostas apresentadas
na questão 1.1.5 sobre a participação em capacitações promovidas pelo
SisCIEx, em que todos os gestores realizaram algum tipo de capacitação; e na
questão 1.1.6 sobre o acesso a algum material de orientação elaborado pelo
SisCIEx, que afirmam que possuem acesso à informação e material de
orientação disponibilizados pelo SisCIEx.
A perspectiva de diferenciação, que reflete a presença de consenso nas
ideias:
a) Entre os entrevistados 7 a 11, e o entrevistado 12 na questão 1.1.3 a
respeito do papel do controle interno no Exército: todos indicam ideias do
trabalho das ICFEx no sentido do trabalho preventivo ou a proteção, porém o
entrevistado 12 observa o controle interno deveria ajudar mais ao gestor, o que
de certa forma, existe um consenso em torno da ideia de proteção.
b) Entre os entrevistados 7 a 11, e o entrevistado 12 na questão 1.1.4
sobre o trabalho do auditor nas OM: os entrevistados enxergam o trabalho do
auditor de orientação e fiscalização, entretanto o entrevistado 12 observa o
trabalho do auditor do SisCIEx apenas como fiscalizador. Estas ideias estão de
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acordo com a missão do CCIEx e das ICFEx previstas no manual de auditoria
do Exército (BRASIL, 2013).
c) Entre todos os entrevistados na questão 1.1.7 sobre o ganho que a
capacitação trouxe para a administração da OM: eles expõem diversas como a
segurança para exercer a sua função com qualidade, aumento da eficiência e
eficácia do agente, capacidade de se adaptar as mudanças na legislação federal
e a capacitação para apenas viabilizar a administração na OM.
d) Entre todos os entrevistados na questão 1.1.8, com as ideias
semelhantes sobre as dificuldades no trabalho do agente da administração com
o controle interno: como a consulta mais prática e menos burocrática ao SisCIEx,
para criar condições para o funcionamento do controle interno administrativo nas
OM e a necessidade de o controle interno aproximar a teoria da prática
administrativa. Essas ideias possuem pontos de contato, pois todas são
interdependentes, porque é muito óbvio que um acesso facilitado ao controle
interno, associado a condições de funcionamento adequadas do controle interno
administrativo, e a aproximação da teoria abordada nas leis, que é fiscalizada
pelo controle interno, a prática administrativa do dia a dia do gestor, facilitaria
muito o trabalho do gestor com o controle interno.
e) Entre todos os entrevistados no questionamento 1.1.9, onde foram
levantadas ideias para mudar o relacionamento do controle interno com as OM:
surgiram ideias diversas como o distanciamento do SisCIEx com os agentes da
administração, o militar da ICFEx ter vivência de agente da administração, o
esforço maior na formação do OD, e a necessidade do auditor ter entendimento
do trabalho exercido pelo gestor na OM. Todas essas ideias se complementam
em torno da necessidade de aproximação do controle interno com os gestores
para a melhoria desse relacionamento, o incremento dessa afinidade seria
facilitado com a ideia apresentada pelo entrevistado 12, com a montagem de
uma diretriz ou orientação que levantasse soluções para os problemas
apresentados pelos OD.
A fragmentação, que é a ausência de conformidade entre as ideias,
ocorreu:
Entre todos os entrevistados e o entrevistado 12 na questão 1.1.2 que
aborda sobre o CCIEx estar subordinado ao Cmt Ex se influencia o trabalho do
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controle interno na gestão: todos afirmam ideias sobre controle, interação e
atuação do controle interno, das ICFEx com as OM, o que demonstra a influência
do controle interno na gestão das OM, e apenas este entrevistado afirmou que o
trabalho do controle interno não influencia na gestão da OM.
A análise multiparadigmal das respostas das questões apresentadas
pelos entrevistados do Grupo 2, conclui-se que:
a) A perspectiva de integração ocorreu, ou seja, as ideias harmonizaramse, entre os entrevistados 2 a 6 na questão 2.1.7 que trata sobre a mudança da
estrutura do controle interno, onde eles afirmam que o trabalho do SisCIEx deve
permanecer da mesma forma com as ICFEx ligadas a SEF, e com uma
subordinação técnica ao CCIEx.
b) A perspectiva de diferenciação, que é o consenso entre as ideias,
aconteceu entre todos os entrevistados nas questões 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5.
Nas questões 2.1.1 e 2.1.2, que abordam sobre as principais atribuições
que o SisCIEx recebeu quando o CCIEx tornou-se OADI ao Cmt Ex, e se esse
fato influenciou o trabalho do controle interno na gestão das OM, o consenso
das respostas ocorreu em torno da importância do trabalho do controle interno
ser independente, obedecendo ao Princípio da Segregação de Funções, e o
peso político diferenciado para o CCIEx.
Nas questões 2.1.4 e 2.1.5, que abordam sobre atribuição mais
importante do SisCIEx para a gestão nas OM e onde ocorreram as principais
mudanças que influenciaram na gestão, todos os entrevistados concordam que
foi na importância da capacitação e da orientação para os gestores.
c) A fragmentação, com a ausência de conformidade entre as ideias,
ocorreu nas questões 2.1.6 e 2.1.7.
No questionamento 2.1.6 que discorre sobre as maiores dificuldades no
trabalho dos gestores no Exército, a fragmentação aconteceu entre todas as
respostas dos entrevistados, porém todas as ideias aqui apresentadas possuem
formas interessantes de contribuição para a melhoria da gestão no Exército,
como por exemplo a importância da capacitação, a necessidade do
aperfeiçoamento de estruturas físicas e de pessoal; diminuir a dificuldade de
acesso aos agentes da administração e de fazer o gestor crer no trabalho do
controle interno no Exército.
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Na questão 2.1.7 que versa sobre mudar a estrutura do controle interno,
a fragmentação ocorreu entre todos entrevistados e o entrevistado 1, quando
este compreende que as ICFEx deveriam estar ligadas somente ao CCIEx, e
perder o vínculo com a SEF.
. Todas essas ideias com perspectivas fragmentárias foram aproveitadas
como oportunidades de melhoria, e serão explicadas na seção 3.6
A análise multiparadigmal realizada de forma isolada nos Grupos nº 1 –
gestores, e nº 2 – auditores, identificou uma grande quantidade de convicções,
ideias, juízos e pensamentos dos entrevistados sobre como a mudança
organizacional do Sistema de Controle Interno do Exército, iniciada em 2010,
vem contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão no Exército.
Para reduzir essa quantidade de ideias apresentadas pelos entrevistados,
e chegar ao core do problema de pesquisa, foi realizada uma análise
multiparadigmal entre os grupos 1 e 2, onde conclui-se que:
Foram identificadas na grande maioria dos entrevistados (grupos 1 e 2),
ideias com perspectivas de integração e diferenciação, demonstrando uma
harmonia ou consenso nas opiniões emitidas, referentes as principais ideias das
atribuições do SisCIEx que podem influenciar na gestão do Exército, que são:
orientar, fiscalizar e capacitar os agentes da administração, e que estão
perfeitamente de acordo com as atribuições do CCIEx e das ICFEx (BRASIL,
2013). Com isso, foram levadas para a validação, apenas as ideias de orientar,
fiscalizar e capacitar que são atribuições do SisCIEx (BRASIL, 2013).
Para chegar às conclusões deste trabalho foi necessário fazer a validação
de tudo o que foi coletado na pesquisa documental e nas entrevistas. Dessa
forma, foi realizada uma triangulação entre o que foi dito pelos entrevistados, as
principais ideias que abordam as Teorias de Mudança Organizacional e os
entendimentos dos autores, citados nesta pesquisa, sobre a atuação do controle
interno, e depois foi encontrado um amparo legal, nas leis, decretos, portarias,
programas de governo, ou seja, em toda documentação oficial do governo.
Assim sendo, foram identificadas nas seguintes conclusões:
Na atribuição do SisCIEx de fiscalizar, foi observado respaldo na Teoria
do Funcionalismo Estrutural onde a estrutura organizacional interna precisou
passar por uma adaptação, visando garantir sua a efetividade. Nesse sentido,
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alguns autores asseveram que o controle interno deve ser exercido por órgão da
própria administração, o controle interno deve ser efetivo e que se necessário
precisa passar por uma reestruturação para se adequar aos novos
entendimentos da administração pública (MEIRELLES, 1990; RIBEIRO FILHO,
2008; DE ALENCAR; DA FONSECA, 2016). A missão de fiscalizar está
respaldada pela Constituição Federal (1988) no seu artigo 74 nos incisos I, II e
III.
Tal conclusão pode ser confirmada pelo entrevistado 6: “Com a
recomendação do Tribunal de Contas da União para que fosse criado o Centro
de Controle e subordinado diretamente ao dirigente máximo da instituição, ou
seja, ao próprio comandante, isso permitiu que a extinta D Aud e o criado Centro
de

Controle

Interno

pudesse

auditar

a

própria

secretaria,

então

fundamentalmente qual era o objetivo? Era permitir que nenhum órgão dentro da
estrutura do Exército estivesse fora da área de atuação do Centro de Controle
Interno, e agindo a partir do gabinete do comandante, a partir do dirigente
máximo, o centro passa a ter uma prerrogativa, de poder sim, auditar a
todas organizações militares inclusive a própria secretaria (grifo nosso)”, e
completa seu raciocínio: “Sim, porque nós tiramos essa questão de termos uma
estrutura que era a estrutura da Secretaria de Economia e Finanças que estava
meio que isenta, isenta por que? Porque sendo a D Aud uma organização militar
diretamente subordinada, era estranho a D Aud auditar a própria secretaria, meio
que, falando num português mais leve, meio que eu sou alimentado pela
secretaria eu questionar quem está me alimentando, então para evitar essa
situação estranha, a gente tem que admitir, quando eu fico subordinado
diretamente ao dirigente máximo, me permite com tranquilidade e isenção,
auditar todas as estruturas, então há sim um aumento, um ganho na
estrutura organizacional da força (grifo nosso).”
No mesmo sentido o entrevistado 2 afirma que “D Aud, deixou de ser D
Aud e passou a ser o Centro de Controle Interno, e passou a atuar de maneira
independente, ou seja, atendendo o princípio da segregação de funções
(grifo nosso)”.
Já o entrevistado 4 afirma que “isto concedeu ao Centro de Controle
Interno do Exército um status diferenciado, e que isto facilitou os trabalhos da
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área de controle interno do Exército (grifo nosso)”, e pelo entrevistado 5 que
no mesmo sentido assegura que “Creio que sim em função desse peso político
diferenciado, ele passou a ter realmente um outro enfoque ao ser percebido de
outra maneira, não que não o fosse na época da submissão à secretaria, mas
subordinado ao Comando da Força o controle ganhou respaldo sim, então
passou a ser enxergado dessa maneira (grifo nosso)”.
O entrevistado 11 reforça esse entendimento quando relata que “o CCIEx
estar debaixo do Comandante do Exército demonstrou a importância do
controle interno para todo mundo (grifo nosso), e isso gerou para todos os
agentes da administração... é... essa percepção que é importante o controle
interno”.
Para o entrevistado 8, “deu mais autonomia, que ele está ali, como
órgão de assessor do comando, do Comandante do Exército (grifo nosso),
de lidar direto com o comandante do Exército, isso faz que ele... ele fique isento
de tudo, e possa a fiscalizar e controlar todos os órgãos (grifo nosso)”.
O entrevistado 9 resume de forma interessante todos pensamentos sobre
a função de fiscalizar: “Eu acho que todo agente da administração tem por
obrigação atuar como um fiscal, né, dentro da sua esfera, não é à toa que
existe a segregação de função, né, que é exatamente para que cada um esteja
fiscalizando a execução administrativa de outra pessoa, então...”.
A atribuição de capacitar do SisCIEX, encontra amparo na Teoria da
Contingência quando esta assevera que a mudança organizacional deve
desenvolver um sistema de gestão adequado ao ambiente, e se preciso realizar
mudanças nos fatores contingentes específicos. Os autores que abordam o tema
de controle interno reconhecem que existe a necessidade de aprimorar o
controle das contas públicas e fortalecer o accountability, que uma das missões
do controle é capacitar os agentes da gestão e que a gestão pública deve
aperfeiçoar os instrumentos de gestão do Estado, que só é possível quando
ocorre uma capacitação adequada para os agentes da administração
desempenharem suas funções (SACRAMENTO, 2005; ROCHA, 2010; CGU;
SFC, 2015). Essa missão de capacitar dos SisCIEx está fundamentada na
Constituição Federal (1988) seu artigo 74 nos incisos I, II e III, na Lei 13.844 de
18 de junho de 2019 no seu artigo 51, no GESPÚBLICA, quando esta afirma que
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“a administração pública tem que ser excelente” (MPOG, 2014, p. 10), e quando
a CGU estabelece que “a gestão pública deve aperfeiçoar os instrumentos de
gestão do Estado” (CGU; SFC, 2015, p.13).
Para reforçar a declaração a respeito da capacitação, o entrevistado 5
confirma que “o Exército particularmente... né... se entrega de maneira muito
forte no vetor capacitação, nós temos hoje tanto pessoal que trabalha no
controle quanto os nossos gestores extremamente capacitados (grifo
nosso) é algo que é muito cobrado hoje pelo controle externo”.
O entrevistado 4 assegura que ocorreu “um incremento na capacitação
dos agentes da administração (grifo nosso). Quer seja ministrada pelas
Inspetorias de Contabilidade e Finanças, tais como o curso, o treinamento para
... é ... pregoeiros, fiscais de contrato, operadores do tesouro gerencial, entre
outros. Então eu julgo a principal mudança que influenciou na gestão do
Exército foi o incremento na capacitação do pessoal (grifo nosso)”.
O entrevistado 3 garante que: “A principal atribuição das ICFEx junto a
gestão das Organizações Militares do Exército, a principal missão é a missão
preventiva, ou seja, é a implementação de ações que possam se antecipar a
ocorrência de impropriedades e irregularidades. Nesse contexto nós podemos
citar o importante trabalho de capacitação que as ICFEx vem fazendo, e
vem aumentando tanto quantitativamente como qualitativamente, essas
capacitações junto aos gestores no sentido de se ter... é... uma maior
prevenção dessas ações de impropriedades e irregularidades, à reboque
vem as funções de auditoria e de fiscalização, e de auditoria (grifo nosso).”
O entrevistado 8 reconhece a importância da capacitação quando
assegura que: “o ganho para a instituição é muito grande. Então, você evita
erros (grifo nosso), por você... ‘ó isso aqui eu já estava fazendo errado, isso aqui
eu não sabia como é que se faz’. Então... a... eficiência e a eficácia ali na... a
efetividade daquele agente melhora, ele erra menos, porque agora ele já
sabe, não tem como dizer que não sabe porque ele aprendeu (grifo nosso).
Então melhorou muito, muito, muito. Peguei... para quem já sabia melhorou, e
tinha servidores meu lá que não sabiam nada, que a gente chegou e ele não
sabia nada de administração, e nessa semana ele ficou capacitado na parte
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de conformidade de registro de gestão, ele não sabia nada, nunca tinha
sido conformador (grifo nosso)”.
O entrevistado 10 confirma que “todos os agentes da administração
passam por aqueles estágios, feitos na modalidade a distância,
promovidos pela ICFEx, pela SEF (grifo nosso)”.
O entrevistado 1 resumiu bem a importância da capacitação, quando
enuncia que “Eu acredito que a capacitação foi a principal novidade, eu com
os dez anos de controle interno acredito que só com o surgimento do
CCIEx, do manual de auditoria, que nós buscamos, ali, nos capacitar
realmente (grifo nosso)”, complementando essa afirmação o entrevistado 4
confirma que “A elaboração do manual de auditoria do Exército Brasileiro foi um
marco significativo no controle interno do Exército, uma vez que este manual, ele
estabeleceu normas, padrões, para os trabalhos realizados pelos auditores”.
As atribuições de orientar e fiscalizar do SisCIEx estão alinhadas com a
Teoria da Psicodinâmica porque o auditor precisa cobrar comportamentos,
prestar informações, avaliar o trabalho, e etc, dos gestores. Isso pode fazer o
auditor se afastar do gestor, talvez por seu dever funcional de fiscalização.
Porém os autores que estudam o controle interno certificam que, o trabalho deste
controle, deve se basear na vigilância, orientação e correção de uma autoridade
sobre a outra, e que o controle interno deve prestar informações seguras à
administração (JUSTEN FILHO, 2005; SACRAMENTO, 2005; RIBEIRO FILHO
et

al,

2008;

FREIRE,

2011;

DE

ALENCAR;

DA

FONSECA,

2016;

BLIACHERIENE et al, 2016). Aquelas atribuições estão garantidas pela
Constituição Federal (1988) seu artigo 74 nos incisos I, II, III e IV, na missão do
TCU de “acompanhar a execução orçamentária e financeira do país” (TCU, 2016,
p. 14), e na Lei 13.844 de 18 de junho de 2019 no seu artigo 51.
Com o fito de confirmar tal asseveração, o entrevistado 6 confirma a o
entendimento apresentado, quando relata que “nós mudamos de um perfil de
meramente reativo, ou seja, o auditor vai apontar erros, pro auditor se
tornar quase que um consultor, em que sentido? Em ele antever situações
e assessorar aquele executante com informações (grifo nosso) ...
notadamente não são pareceres vinculativos, são opinativos, mas o executor, o
agente público, ele vai saber, se eu proceder desta forma vai acontecer aquilo,
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porque o auditor me antecipou, o auditor foi buscar fontes, foi buscar
experiências, foi buscar relatórios, e me trouxe a informação se prosseguir
dessa forma vai acontecer isto. Então esse trabalho de consultoria é o que
hoje o mundo está esperando do auditor (grifo nosso)”.
O entrevistado 11 confirma essa afirmação quando declara que: “É... eu
...a experiência que eu tive ... é... principalmente nos dois anos como
comandante e OD...é... no meu caso, eu vou citar o meu caso, para mim a ICFEx
que me apoiava, vamos dizer assim, me ajudou muito como consultor. Até
eu tive muito pouco ... é... pouco problema de... da ICFEx chamar e dizer,
as poucas vezes que teve foi justamente em um assessoramento do que
estava sendo feito, não foi apenas a fiscalização, né.”
O entrevistado 5 confirma essa mudança em curso sobre o
comportamento do auditor, quando certifica que “o fator humano é o maior
peso dessa contribuição nessa mudança de cultura (grifo nosso), o trabalho
forte hoje aqui é o direcionamento que nossos auditores (grifo nosso), todos
que trabalham com controle tenham essa percepção, pensem em pessoas
antes de pensar processo essa é uma grande guinada e somente de dentro
para fora nós vamos conseguir ganhar confiabilidade e mudar a figura do
controle junto ao gestor (grifo nosso)” e reforça esta alegação afirmando que
“nosso esforço hoje, e de fazer crer junto ao gestor que o controle não é
mais aquele que indica problemas, é aquele que meramente punitivo, ele
está ao lado do sucesso do gestor, ele é partícipe do sucesso do gestor
(grifo nosso)”.
O entrevistado 7 declara que “porque ele só vai conseguir orientar, se
ele observar as coisas que estão acontecendo. Mas é de suma importância
que ele oriente (grifo nosso). Ele não vai fazer o trabalho daquele indivíduo, né,
até porque a isenção está... nessa questão de não executar. Mas ele pode sim
falar ‘olha, sugiro que faça assim, o caminho seja esse” e assegura que “alguns
indivíduos que trabalham no controle, que colocam esse ‘muro’, às vezes por
uma questão de insegurança, às vezes por entender de maneira muito
exagerada essa questão de ter que haver uma separação, né, como na verdade
isso não procede. Então você deve chegar lá, observar as coisas, comentar,
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mostrar, e ao mesmo tempo estar orientando para aquele caminho que seja
o melhor (grifo nosso)”.
Para corroborar com a assertiva sobre a orientação, o entrevistado 9
relata que “buscasse orientar o comandante quais seriam, né, os
procedimentos corretos (grifo nosso), o que ele encontrou de errado ali, quais
seriam os procedimentos corretos para sanar aquilo ali, e evitar que aquilo
aconteça novamente”.
O entrevistado 10 confirma que “o auditor, o elemento da ICFEx,
principalmente o que tem mais contato com as unidades, ele tem que
apoiar como consultor, ele tem que ser um consultor (grifo nosso)”. O
entrevistado 12 assegura que: “Ele sempre orienta, né, sempre ... mas eu acho
que o trabalho tem que ser preventivo.”
Todas as conclusões apresentadas acima foram resumidas no Quadro 21:
Quadro 21 – Triangulação (Entrevistados, Teorias e entendimentos, e a Legislação e Planos
Governamentais)
RESPOSTAS
DOS
ENTREVISTADOS
QUE MAIS SE
REFORÇARAM
SOBRE O
TRABALHO DO
SisCIEx

Orientar, fiscalizar
e capacitar

TEORIAS DA
MUDANÇA
ORGANIZACIONAL

Teoria do
Funcionalismo
Estrutural - órgão
com independência
funcional e com um
peso político
diferenciado no
Exército.

Teoria da
Contingência - a
criação do CCIEx e
seu posicionamento
como OADI ao Cmt
Ex, e a elaboração
do Manual de
Auditoria do

ENTENDIMENTOS DOS
AUTORES SOBRE O
CONTROLE INTERNO

LEGISLAÇÃO E
PLANOS
GOVERNAMENTAIS

Meirelles (1990) –
controle interno realizado
por órgão responsável
no âmbito da própria
administração; Ribeiro
Filho (2008) – controle
externo e social –
estímulo a um controle
interno efetivo; De
Alencar e Da Fonseca
(2016) – reestruturação
dos controles da
administração pública e
reforço do TCU como
órgão de controle
externo
Sacramento (2005) –
fortalecimento do
accountability.; e
transparência e
aprimoramento do
controle das contas
públicas; Rocha (2010) –
missão do controle de

Constituição da
República Federativa
do Brasil (1988);
Plano Diretor da
Reforma do Estado
(1995); LRF/2000;
Regulamento da D
Aud (2003); R-29
(Portaria nº 050, de
10 Fev 03);
GESPÚBLICA/2005;
Decreto nº 7.299 de
10 de setembro de
2010;
Lei 13.844 (2019)
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Exército (EB 10MT-13.001), e
ambos os eventos
ajudaram a
desenvolver um
sistema de gestão
mais adequado
para o Exército.

Teoria da
Psicodinâmica militar que trabalha
no controle interno
com o dever
funcional de cobrar
comportamentos,
procedimentos e de
fiscalizar os
trabalhos dos
agentes da
administração.

capacitar o agente da
administração; CGU e
SFC (2015) – A gestão
pública deve aperfeiçoar
os instrumentos de
gestão do Estado
Freire (2011) –
vigilância, orientação e
correção de um poder,
órgão ou autoridade
sobre o outro;
Bliacheriene et al
(2016) – funções do
controle interno: prestar
informações seguras à
administração;
acompanhar a
consecução de metas
preconizadas pela
administração; e
defender os interesses
públicos.

Fonte: o próprio autor

Com os argumentos acima apresentado, pode-se concluir que a mudança
organizacional implementada no SisCIEx, a partir de 2010, vem contribuindo
para o aperfeiçoamento da gestão no Exército. A fim de fortalecer essa
conclusão, tudo o que ocorreu de acordo com os relatos dos entrevistados, está
alinhado com o que está determinado no Plano Estratégico do Exército 20162019 (BRASIL, 2017), que deve adotar a Força Terrestre com uma “Excelência
gerencial, caracterizada pela contínua avaliação, inovação e melhoria da gestão,
que resulte na otimização de resultados, seja do emprego de recursos, seja dos
processos, produtos e serviços a cargo da Força” (BRASIL, 2017).

3.6 Identificar se a mudança organizacional que ocorreu no SisCIEx, a partir
de 2010, gerou impactos (positivos, negativos, neutros) na gestão do
Exército.
Com as explicações apresentadas ao longo deste capítulo, pode-se
afirmar que a mudança organizacional ocorrida no SisCIEx mudou a forma de
atuação do controle interno no Exército, como exemplo pode-se citar: na
promoção da transparência e do accountability; na sua autoridade para realizar
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o controle das contas públicas e para fazer a avaliação de desempenho dos
gestores; na sua notoriedade para fornecer acesso de informações seguras à
administração; na sua relevância para aperfeiçoar os instrumentos de gestão,
entre outros (JUSTEN FILHO, 2005; SACRAMENTO, 2005; DE ALENCAR; DA
FONSECA, 2016; BLIACHERIENE et al, 2016).
Confirmando essa explicação o entrevistado 6 confirma que: “Porque
sendo a D Aud uma organização militar diretamente subordinada, era estranho
a D Aud auditar a própria secretaria, meio que, falando num português mais leve,
meio que eu sou alimentado pela secretaria eu questionar quem está me
alimentando, então para evitar essa situação estranha, a gente tem que admitir,
quando eu fico subordinado diretamente ao dirigente máximo, me permite
com tranquilidade e isenção, auditar todas as estruturas, então há sim um
aumento, um ganho na estrutura organizacional da força (grifo nosso).”
O entrevistado 5 endossa as afirmações dos parágrafos anteriores,
quando diz que: “Com certeza, é um contexto moderno, atual, um contexto
totalmente voltado para a transparência, governança, accountability, temas
aí ... palavras novas que não são de fácil entendimento, nós estamos num
crescente na verdade numa luta, num esforço muito grande de levar esse
entendimento a ponta da linha a todos os nossos gestores (grifo nosso), e
eu do tempo que aqui estou percebo um avanço nesse sentido, no entendimento
aqui de como se enxerga hoje a administração pública federal como um todo,
controle interno... externo, na verdade, entende e direciona os seus esforços
hoje, nós temos que nos adaptar, estamos fazendo esse esforço junto ao gestor
com sucesso.”
Por consequência, em sua grande maioria, os impactos são positivos e
foram impulsionados após a mudança organizacional ocorrida no SisCIEx, a
partir do ano de 2010, que permitiu a criação do CCIEx e demonstrou o prestígio
do trabalho do controle interno para toda a Força Terrestre.
Assim sendo, os impactos positivos na gestão do Exército foram os
seguintes:
1º) A capacidade do SisCIEx de fiscalizar todas as OM do Exército
A estrutura e atribuições do controle interno no Exército evoluíram muito,
como exemplo, pode ser citado que o CCIEx é um órgão setorial do Sistema de
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Controle Interno do Poder Executivo Federal, que tem como órgãos, central a
CGU e setorial a CISET/MD (BRASIL, 2013).
Assim sendo, o CCIEx, e as ICFEx passaram a ser acompanhados por
entidades do Poder Executivo Federal, e suas atividades são respaldadas por
documentos normativos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal (BRASIL, 2013).
A subordinação do CCIEx ao Cmt Ex conferiu isenção, imparcialidade e
autoridade a todas as atividades do SisCIEx, e assim todos os sistemas,
processos, operações e atividades que estejam sob a responsabilidade do
Exército estão sujeitos a avaliações dos seus auditores internos (BRASIL, 2013).
Todas essas afirmações apresentadas foram exaustivamente explicadas
pelos entrevistados na seção 3.5.

2º) O fortalecimento da capacitação realizada com o apoio do SisCIEx
De acordo com as entrevistas realizadas, constantes na análise de
conteúdo do grupo 1, todos os gestores que foram entrevistados participaram de
algum tipo de capacitação realizada pelo SisCIEx, pela Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP) ou Escola de Administração Fazendária (ESAF).
Quadro 22 - Capacitações realizadas pelos Gestores
Instituição
Exército Brasileiro
ENAP
ENAP
Marinha do Brasil
ENAP
ENAP
ENAP
ESAF
Exército Brasileiro
ENAP
Exército Brasileiro

17

Capacitação realizada
17

EPCOM
Curso de Lei de Responsabilidade Fiscal
Curso de análise e estudos de viabilidade de
projetos de grande vulto
Curso de negociação e contratos
internacionais
Curso de orçamento
Curso de pregão
Curso de Contratos de TI
Curso do Ministério da Fazenda –
Autoridade Pública Olímpica
EPCOM
Curso de pregoeiro
EPCOM

Ano de realização
2014
2008
2015

Entrevistado
7
7
7

2012

7

2011
2015
Não informado
2015

7
7
7
8

2015
Não informado
Não informado

9
9
10

O EPCOM é um estágio de uma semana realizado em Brasília, e que tem a finalidade de
atualizar sobre a legislação os militares que foram designados para o comando de unidades,
com o intuito de ampliar a capacitação profissional (BRASIL, 2019c).
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Exército Brasileiro
Exército Brasileiro
ENAP

EPCOM
Curso de Formação de Pregoeiro
Curso de licitações e contratos

Não informado
2000
2001

11
12
12

Fonte: o próprio autor

Alguns gestores, que foram entrevistados, não informaram o ano de
realização do Estágio de Preparação para o Comando (EPCOM). Porém, de
acordo com a delimitação temporal da pesquisa, todos esses entrevistados
realizaram o EPCOM a partir do ano de 2015. Outro fato que pode ser observado
entre os gestores entrevistados é que a maioria realizou cursos de capacitação
a partir do ano de 2009.
A fim de levantar mais informações sobre a capacitação proporcionada
pelo Exército Brasileiro aos seus gestores, foi realizada uma pesquisa nos sites
das ICFEx e foi possível encontrar as seguintes informações sobre cursos e
estágios (BRASIL, 2019b):
A 1ª ICFEx realizou no ano de 2019 os seguintes cursos e estágios:
palestra sobre o sistema de acompanhamento de dano ao erário – SISADE 2019;
Estágio de pregoeiro 2019, com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas,
sendo 20 (vinte) horas à distância e 24 (vinte e quatro) horas presenciais. Data
da parte presencial: 18 a 21 FEV 19; Estágio de Gerenciamento e Fiscalização
de Contratos; orientações sobre controle patrimonial; danos ao erário; obras e
serviços de engenharia; e orientações sobre o Sistema de Controle Físico
(SISCOFIS) e o Sistema de Material do Exército (SIMATEX).
A 3ª ICFEx possui em seu site um portal de ensino da 3ª ICFEx, com
diversas informações como Curso de Preparação para Comandantes 2019,
Encerramento Exercício Financeiro em Porto Alegre e Santa Maria; Estágio de
Danos ao Erário e SISADE; Estágio de Gestão de Riscos; Estágio de Sistema
Gerencial de Custos (SISCUSTOS); Estágio de Formação de Pregoeiros;
Estágio de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; Estágio de
rotinas de aquisições, licitações e contratos; Estágio de rotinas de setor de
material; Estágio de rotinas de setor financeiro; e treinamento do módulo
patrimônio SIGA.
A 12ª ICFEx possui tutoriais com vídeo aulas para pregoeiro, Sistema
Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e do Sistema de Concessão de
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Diárias e Passagens (SCDP). Workshop de SCDP. Guia prático – Gestão de
ATA de Sistema de Registro de Preços (SRP)/ SIASGNet – 2018; Cartilha de
grupo de coordenação e acompanhamento das licitações e contratos – GCALC.
A 11ª ICFEx realizou o estágio de formação de pregoeiros (2ª edição) de
23 de setembro a 25 de outubro de 2019.
A 2ª ICFEx realizou no ano de 2019, os seguintes treinamentos: rotinas
do Setor Financeiro (1ª Turma); Lançamentos Patrimoniais (1ª Turma); Rotinas
da SALC; Conformador de Registro de Gestão; Rotinas do Pagamento de
Pessoal; Rotinas da Fiscalização Administrativa; Rotinas de Solicitante de
Viagem e Passagem; Dano ao Erário; Análises e Regularizações Contábeis;
Rotinas de UG FUSEx; Suprimento de Fundos; Gestão de Riscos; Estágio de
Formação de Pregoeiros com ensino a distância (EAD); Reunião de OD; Sistema
de Acompanhamento da Gestão (SAG) Turma 2; Tomada de Contas Especial.
Todos esses treinamentos possuem links que disponibilizam os conteúdos
ministrados. A 2ª ICFEx possui ainda um arquivo com treinamentos anteriores
realizados nos anos de 2016, 2017 e 2018
A 4ª ICFEx realizou as seguintes atividades: estágio de formação de
pregoeiro; orçamentação, finança e patrimônio; Sistema de Concessão de
Diárias e Passagens (SCDP); Estágio de gestor e fiscal de contrato; Estágio de
pagamento de pessoal; Suprimento de Fundo; Rotinas do Setor Financeiro;
Rotinas de Aquisição, licitação e Contrato; Gestão de Risco; Rotinas da
Fiscalização administrativa; Termo de Referência de Projeto básico; Rotinas da
Conformidade de Registro de Gestão; Rotinas de Setor de Material; Rotinas
Contábeis – SCDP; Dano ao erário e SISADE; Estágio de Ordenação de
Despesa; Estágio de SISCUSTOS. Alguns EAD e outros presenciais.
A 5ª ICFEx, no período de 27 a 29 NOV 18, foi realizado o Estágio de
Formação de Pregoeiros.
A 7ª ICFEx possui links de acesso ao TCU, ao Portal da Transparência e
a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Possui um link de
orientações com seguintes temas: auditoria baseada em riscos; manual dos
agentes da administração; TCE; material de apoio; e boletim informativo. E um
link de capacitação com acesso aos sites da ENAP, ESAF e TCU.
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A 8ª ICFEx possui em seu site links com acesso a: cursos gratuitos, como
por exemplo da Escola do Senado Federal e do EAD da Justiça Militar da União;
curso de ordenador de despesa; capacitação técnico operacional em processos
licitatórios públicos; a importância da conformidade de registro da gestão;
orientações ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF)
100% digital; a importância dos controles na gestão pública; competência do
pregoeiro e da autoridade quanto a pesquisa de preços.
A 10ª ICFEx inovou ao criar um portal de ensino.
3ª) A disponibilidade de informações que facilita a orientação aos auditores
e aos agentes da administração.
Para dar respaldo a esta conclusão, foram realizadas pesquisas nos sites
do CCIEx e das ICFEx, e foram encontradas as seguintes informações (BRASIL,
2019a; BRASIL, 2019b):
Na pesquisa do site do CCIEx, realizada em 31 de outubro de 2019, foram
encontradas as seguintes documentações: Diretriz do Comandante do Exército,
Diretriz do Secretário de Economia e Finanças, e a Diretriz do Chefe de Controle
Interno do Exército; o acesso aos links de acesso a legislação e base de dados:
Biblioteca Digital do Exército, Apostila de Gestão de Riscos, Coletânea de
Legislação utilizada pelo Controle Interno, Prestação de Contas Anual (PCA),
Consulta Parametrizada aos Boletins do Exército, Fiscalização de Pessoal (ePessoal) – TCU, Pesquisa à Base de Dados do TCU e Portal de Legislação do
Governo Federal, entre outros. Além disso, esse site possui links de acesso ao
Portal do Tribunal de Contas da União, ao Portal da Transparência, e ao
Ementário de Gestão Pública. Todas essas informações disponibilizadas têm a
finalidade de partilha do conhecimento, produzido e adquirido pelo CCIEx às OM.
O que já caracteriza uma preocupação do SisCIEx com a melhoria da gestão
nas OM.
De acordo com o site das ICFEx, acessados em 31 de outubro de 2019,
foram localizados os Boletins Informativos (B Infor)18. Esses boletins mensais

18 Os B Infor são instrumentos utilizados pelas ICFEx, para a criação, a disseminação e o uso
dos conhecimentos administrativos, baseados muitas vezes, em experiências passadas pelas
OM, facilitam nas respostas as dúvidas dos agentes da administração, auxiliam em soluções
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disponibilizam conhecimentos sobre o Registro da Conformidade Contábil das
OM, informações sobre aprovação de tomada de contas, e orientações técnicas,
como por exemplo, modificações de rotinas de trabalho, recomendações sobre
prazos, soluções de consultas a Secretaria de Economia e Finanças e a
atualização da legislação, das normas, dos sistemas corporativos e das
orientações para as Unidades Gestoras. Os períodos temporais dos boletins,
disponibilizados pelas ICFEx, foram resumidos no quadro abaixo:
Quadro 23 - As ICFEx e os BInfor
ICFEx

Período temporal do B Infor

1ª ICFEx

2003 a 2019

2ª ICFEx

2015 a 2019

3ª ICFEx

não foram encontradas informações

4ª ICFEx

não foram encontradas informações

5ª ICFEx

1997 a 2018

6ª ICFEx

não foram encontradas informações

7ª ICFEx

2004 a 2019

8ª ICFEx

2010 a 2017

9ª ICFEx

2012 a 2019

10ª ICFEx

2019

11ª ICFEx

2010 a 2019

12ª ICFEx

2006 a 2019

Fonte: BRASIL, 2019b

Nos sites das seguintes ICFEx foi possível encontrar as seguintes
informações de apoio, e orientação, ao agente da administração:
A 1ª ICFEx amplo acesso a legislações atualizadas.

mais rápidas aos problemas, e ajudam a prevenir repetir erros que ocorreram anteriormente
(BRASIL, 2019b).
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A 2ª ICFEx possui links que disponibilizam os conteúdos dos cursos
ministrados.
A 3ª ICFEx fornece acesso a legislação de temas como administração de
pessoal; administração patrimonial; administração orçamentária e financeira;
licitações, contratos e convênios; processos administrativos; prestações e
tomadas de contas; sistemas de controle interno e externo.
A 6ª ICFEx possui links de acesso as suas seções com acesso aos temas
importantes, orientações, legislações e um vídeo tutorial SCDP
A 8ª ICFEx inovou ao criar um “whatscenter”, que é um canal para
respostas rápidas para questões simples.
A 9ª ICFEx possui um link para o acesso para as páginas de todas as
ICFEx, do TCU, Riscos e Controles nas Aquisições
A 11ª ICFEx possui um link chamado Central de Conteúdos onde estão
disponibilizados os conteúdos dos seguintes temas: visitas de orientação
técnica; visita de inspeção; SCDP.
O CCIEx e as todas as ICFEx possuem nos seus sites um amplo acesso
a legislações atualizadas, e realizam de cursos de capacitação, visando um
maior apoio ao gestor.
Mas algumas ICFEx inovaram na forma de capacitar e orientar o agente
da administração, conforme consta no Quadro 24.
Quadro 24 – ICFEx: as inovações na orientação ao gestor e as oportunidades de melhoria
ICFEX
2ª ICFEx

Inovação na orientação ao gestor
Link com os conteúdos dos cursos ministrados na
inspetoria; e arquivo com os treinamentos
realizados nos anos de 2016, 2017 e 2018.
3ª ICFEx Portal de ensino em seu site
4ª ICFEx Disponibilidade de cursos EAD
6ª ICFEx vídeo tutorial SCDP
7ª ICFEx Links de acesso rápido ao TCU e a ENAP; e link
de orientações a temas atinentes a administração
pública
8ª ICFEx “whatscenter” - canal para respostas rápidas para
questões simples; links com acesso a cursos
gratuitos
9ª ICFEx Link de acesso ao TCU
10ª ICFEx Portal de ensino em seu site
11ª ICFEx Link Central de conteúdos
12ª ICFEx tutorial com vídeos aulas
Fonte: o próprio autor

Oportunidade de melhoria

Disponibilização dos Binfor
Disponibilização dos Binfor
Disponibilização dos Binfor
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Este quadro realça as inovações no apoio, e orientação, ao gestor que
podem servir como adoção de melhores práticas para o SisCIEx, e indicam
algumas oportunidades de melhoria para algumas inspetorias.
Como o propósito do objetivo, proposto neste item 3.6, era também
identificar se a mudança organizacional que ocorreu no SisCIEx gerou impactos
negativos e neutros na gestão do Exército, foram elaboradas perguntas que
tinham esse objetivo.
Com o propósito de abordar, entre os entrevistados do Grupo nº 1 gestores, os impactos negativos e neutros na gestão do Exército foram
elaboradas as seguintes perguntas 1.1.8 e 1.1.9, constantes no Anexo A:
a) “1.1.8 No período que o Sr esteve trabalhando (está trabalhando) como
OD, Fisc Adm ou agente Adm, na sua opinião, quais foram (são) as maiores
dificuldades observadas no trabalho com o controle interno no Exército?”
Para esta pergunta os entrevistados, obedecendo a perspectiva de
diferenciação, apresentaram as seguintes reflexões: da necessidade de uma
consulta de orientação mais prática, menos burocrática, e mais focada na
realidade do OD; de criar condições para o funcionamento do controle interno
administrativo das OM; da necessidade das ICFEx demonstrarem mais na
prática como se executam os procedimentos administrativos que são exigidos
dos gestores.
O entrevistado 8 alega que: “É uma queixa minha, é uma queixa minha
muito da... é... da ICFEx, né, as vezes o ... às vezes a gente tem uma ... isso eu
senti ...isso eu realmente... isso me estressou muito... foi até bom tu falar... coisa
que eu tinha na época em 1994, eu tinha uma dúvida sobre ... ‘pô, eu posso fazer
isso, posso fazer aquilo’, hoje em dia não pode... e olha que eu já tive chefe da
ICFEx da minha turma, e ele não me dava ‘bizu’ nenhum por telefone. Tudo
eu tinha que fazer uma consulta formal, conforme um padrão estabelecido,
botar meus amparos o que.. que eu acho, uma dificuldade enorme para uma
consulta (grifo nosso). Antes, um pouco antes dessa complicação aí toda da
consulta, as consultas podiam ser feitas por mensagem SIAFI, pô isso era um
adianto danado, eu tô com uma dúvida em relação ao assunto, eu fazia uma
mensagem SIAFI consulta, o nome da mensagem era até ‘consulta’... ‘consulta’
‘solicito informar pá.. pá... pá... procedimento, estou assim, assim, assado, se é
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correto ou não.’ Mandava ali, em um ou dois dias.... a resposta, ‘você deve fazer
isso’... Aí agora, quando eu fui OD já não tinha mais essa forma de tirar
dúvida por mensagem SIAFI. Existia um formulário pré estabelecido, onde
você tinha que preencher ‘qual é a sua dúvida’... é... ‘qual é... qual a fonte
que você consultou’, ‘qual foi o amparo’, ‘como você imagina que deve ser
feito?’. Uma dificuldade.... e no final... não... ou demorava a vir a resposta,
ou não respondia nada, ‘isso você vai encontrar, segundo o artigo’. Então
eu sentia, que essa parte de consulta de orientação tinha que ser uma coisa
mais prática da ICFEx (grifo nosso).”
O entrevistado 10 reconhece que: “Bom, eu vou dizer internamente, né, o
que impede muito o controle interno, e a transparência do processo como um
todo, no nosso, no meu caso, que era uma subunidade isolada, é a dificuldade
em você criar as condições para que esse controle interno funcione
realmente, principalmente no que se fala, em ...é... compartimentação das
funções, né (grifo nosso). Então são efetivos pequenos ... é... não, não
necessariamente capacitados para isso, e você tem que segregar funções,
sem muitas vezes tem pessoal suficiente para fazer essa segregação (grifo
nosso). Então, principalmente, quando fala em substituição de funções, essa
segregação se torna quase que inviável (grifo nosso).”
O entrevistado 12 sustenta que: “A maior dificuldade é justamente isso,
é eles demonstrarem como é que se faz, né, porque toda vez que há uma
inovação na legislação, eles mostram a parte teórica, e eles não mostram
a prática (grifo nosso). É lógico que ele tem que ter o lado... lado de controle, o
lado de fiscalização. Mas eu acho que falta o suporte, foi criado lá aquele...
aquela diretoria lá... de... de... cursos, subordinada a SEF. Mas eu acho que
ainda está muito aquém do que aquilo que é desejado para a administração
pública.”
b) “1.1.9 Se o Sr pudesse mudar o relacionamento do Controle Interno
com as OM, o que o senhor mudaria?”
Para esta indagação os entrevistados, atendendo a perspectiva de
diferenciação, divulgaram as seguintes alegações: que os auditores devem
observar as dificuldades, e as rotinas, vividas pelos executores da
administração; que ainda persiste algum distanciamento entre as ICFEx e os
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agentes da administração; que as ICFEx devem apresentar soluções viáveis
para solucionar os problemas administrativos que as OM passam, com a
elaboração de uma diretriz ou orientação.
Sobre este questionamento o entrevistado 11 admite que: “como a ICFEx,
ou ... ou não só a ICFEx, todos do controle interno... é... ou... qual o
conhecimento que eles tem da rotina interna de uma unidade, para eles
entenderem mais como que os processos são feitos dentro da unidade
(grifo nosso). Porque a gente sabe que na ICFEx tem um cara que fica lá que
ele só vê... é... por exemplo, pagamento de pessoal. Só que na unidade o cara
que faz o pagamento de pessoal, não faz só pagamento de pessoal. Ele tem
uma função, uma outra função, pode ser adjunto de pelotão, ele tira o serviço
e... as vezes falta esse entendimento [...] , que falta... é... os órgãos de
controle interno... é... acompanhar mais, saber mais como é o cotidiano da
unidade para entender, às vezes, algumas dificuldades, alguns problemas,
que acontecem nas unidades (grifo nosso).”
O entrevistado 7 diz que: “alguns indivíduos que trabalham no
controle, que colocam esse ‘muro’, às vezes por uma questão de
insegurança, às vezes por entender de maneira muito exagerada essa
questão de ter que haver uma separação, né, como na verdade isso não
procede. Então você deve chegar lá, observar as coisas, comentar,
mostrar, e ao mesmo tempo estar orientando para aquele caminho que seja
o melhor... (grifo nosso) ‘ó vamos fazer isso, assim, assado’... ‘pô manda para
mim o documento”. Cabe ser prestativo, né, para corrigir. Eu acredito até que
isso é o mais importante, se isso não acontecer, não vai funcionar o controle
interno (grifo nosso)”
O entrevistado 12 assegura que: “se eu fosse um chefe de ICFEx, por
exemplo, eu iria reunir todos os agentes da administração, expor todos os
problemas que cada OM está passando, e iria levantar soluções ali na hora,
e colocar isso aí no papel como se fosse uma diretriz, ou uma orientação,
para que toda guarnição seguisse. Todas as OM subordinada... vinculadas
a ICFEx (grifo nosso).”
Todas essas ideias, problemas e oportunidades de melhoria foram
apresentadas pelos gestores que sentiram no dia a dia os impasses
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administrativos das OM e, dependem do seu trabalho em conjunto com os
órgãos de controle interno do Exército para o sucesso da gestão na OM, algumas
delas se implementadas poderiam melhorar o trabalho do gestor e facilitar o
trabalho do SisCIEx.
Assim sendo, pode-se concluir que dentre essas ideias apresentadas pelo
Grupo nº 1, os seus impactos foram enquadrados como neutros, ou como
oportunidades de melhoria para o SisCIEx, mas que não chegam a gerar um
impacto negativo que inviabilize a gestão do Exército.
Para o Grupo nº 2 - auditores, as tentativas de abordar os impactos
negativos e neutros foram discutidas nas perguntas 2.1.6 e 2.1.7, registradas
no Anexo A:
a) “2.1.6. No período que o Sr esteve trabalhando (está trabalhando) no
Controle Interno, na sua opinião, quais foram (são) as maiores dificuldades
observadas no trabalho dos gestores no Exército?”
Para essa pergunta os entrevistados apresentaram as seguintes
considerações, com perspectiva de fragmentação: o agente da administração
entender a importância de se capacitar; do Cmt de OM ser tão eficaz nas
missões operacionais como nas atividades administrativas; na necessidade de
aperfeiçoamento das estruturas físicas e de pessoal das OM; reduzir a
dificuldade de acesso dos gestores ao controle interno; de fazer o gestor crer no
trabalho do controle interno.
A respeito desta indagação o entrevistado 1 admite que: “Então, mais uma
vez na minha opinião, eu acho que os agentes da administração eles precisam
ser capacitados, então a maior dificuldade para eles, né, em se tratando de
atividade específica, nós estamos falando de infantes, de artilheiros, de
cavalarianos, que tão mais preocupados com a atividade específica dele e
muitas vezes deixam de lado essa capacitação que é a parte administrativa.
Então eu acho que eles ... é... como se a gente enxugasse gelo muitas vezes
por falta de capacitação (grifo nosso).”
O entrevistado 3 expõe que: “a maior dificuldade hoje dos gestores,
primeiro é uma... é necessidade de um aperfeiçoamento de estruturas
físicas e estruturas de pessoal, exemplo, salvo melhor juízo até o momento
não há uma criação nos QCPs da função de conformador do registro de
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gestão (grifo nosso). Então há uma necessidade de se equacionar esse... se
criar essas melhores condições de trabalho de restruturação dentro das
unidades gestoras, assim como também...é... proporcionar cada vez mais, como
tem sido feito... há um processo de melhoria contínua a gestão do conhecimento
desses gestores nas unidades. Então... é... eles ainda tem um pouco de
dificuldade, no sentido de acesso à determinadas informações de gestão,
em que pese a necessidade do auto aprendizado (grifo nosso).”
Dessa forma poderia chegar mais facilmente ao que explana o
entrevistado 5: “é o trabalho constante em fazer o gestor crer no papel do
controle interno, que ele não é tão claro, nós temos avançado muito nisso
(grifo nosso)...é... na dificuldade, num desconhecimento realmente o gestor ele
caminhar por um caminho as vezes não mais adequado nas apurações dos
fatos.”
b) “2.1.7 Se o Sr pudesse mudar a estrutura do Controle Interno com as
OM, o que o senhor mudaria?”
Os entrevistados, de acordo com a perspectiva de integração, relataram
de forma geral em suas considerações que a estrutura atual do SiSCIEx com o
CCIEx subordinado ao Cmt Ex, e as ICFEx subordinadas ao Secretário de
Economia e Finanças, atende perfeitamente ao foco e ao sucesso do trabalho
do controle interno no Exército, e da importância de aumentar o nível de
capacitação dos gestores.
O entrevistado 6 observa que: “Então hoje existe uma subordinação
técnica das segundas seções das ICFEx com o Centro de Controle Interno.
Muda alguma coisa subordinar todas as ICFEx a SEF, já é subordinada a
SEF, ou trazer a subordinação para o CCIEx, não acredito, não vejo
substancialmente uma ... uma situação que poderia redundar em algum
problema, a não ser, sim, implicações de cunho administrativo (grifo
nosso).”
No mesmo sentido o entrevistado 4 afirma que: “Eu tenho certeza que
as ICFEx devem permanecer subordinadas à SEF. Uma vez que as ICFEx
possuem uma seção de contabilidade, e que está diretamente ligada a
Diretoria de Contabilidade, e ela ganha um status porque está subordinada
a ... estão subordinadas as ICFEx a um oficial que tem um assento no alto
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comando do Exército, e com isso é um interlocutor da área do controle
interno para aquele colegiado (grifo nosso).”
O entrevistado 3 conclui afirmando que: “Permaneceria, na minha visão,
da mesma forma porque independente da subordinação o principal é que
os processos estejam bem mapeados, definidos, e que as ações...é... de
fiscalização, de auditoria, as ações preventivas sejam eficiente e eficazes,
que é o que vem sendo feito (grifo nosso).” E acrescenta no seu relato as
seguintes observações: “Como o controle interno poderia... eu vejo... é...
primeiro tentando nesse processo contínuo de melhoria, aumentar, tentar
aumentar o nível de capacitação qualitativa e quantitativa junto aos gestores,
para que eles possam ter dentro da visão deles, das unidades, possam ter uma
linha de defesa cada vez melhor para sua proteção, justamente para realizar
aquele trabalho preventivo. É... criar mecanismos de tecnologia de informação,
isso já vem sendo feito, com a própria criação do SAG, do a própria criação do
SISADE, e mais recentemente SIAUDI, que é o sistema de acompanhamento de
auditorias ... é... criar mecanismos de tecnologia de informação que possa... é...
fazer um trabalho mais eficiente e mais eficaz de controle interno no nível das
unidades gestoras, eu cito por exemplo algo que está sendo debatido atualmente
no âmbito do Governo Federal, ainda incipiente, que é a gestão 4.0 ... é... uma
estrutura, por exemplo, de ‘block chain’... é ... para controle dos processos que
seria algo mais... é... vamos assim abrangente, ou seja, criar mecanismos e
ações que pudesse fortalecer a linha de defesa dentro das próprias unidades
gestoras.”
Neste questionamento, a única ideia que foi no sentido contrário a dos
demais entrevistados foi a do entrevistado 1, quando ele declara que: “Eu sou
partidário de que as ICFEx deveriam ser ligadas somente ao centro de
controle interno, perdendo essa vertente com a SEF, eu acho que o
trabalho seria mais isento (grifo nosso).” Porém essa asserção é facilmente
refutada pelo entrevistado 2, no momento em que ele assegura: “Olha se as
ICFEx passassem para o CCIEx facilitaria muito a atividade de controle
interno, e as outras atividades? Como é que ficariam? (grifo nosso) Não sei
te dizer hoje, não tenho instrumentos, mesmo tendo chefiado uma ICFEx, que é
a 3ª em Porto Alegre, tá? Eu não tenho como te dizer o quanto facilitaria uma
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área e o quanto prejudicaria outra. A noção exata que a gente tem que ter é
que hoje a gente tá subordinado à Secretaria de Economia e Finanças, e a
gente tem uma ligação técnica que ela não funciona como subordinação,
mas ela funciona muitíssimo bem, muitíssimo bem, então, hoje eu manteria
do jeito que está, e se for implementado alguma mudança tem que ser
precedida de um estudo bem profundo (grifo nosso).”
As ideias aqui relatadas pelos auditores apontam para um caminho de
aperfeiçoamentos pontuais na estrutura de controle interno administrativo da
OM, como a criação em Quadro de Cargos Previstos (QCP) do cargo de
conformador de registro de gestão, ou a adoção de mecanismos de tecnologia
de informação que tornasse o trabalho mais eficiente. Uma modificação mais
profunda, como a retirada das ICFEx da SEF e subordiná-las ao CCIEx, não
seria necessária tendo em vista que a estrutura atual atende bem ao propósito
do SisCIEx.
Dessa forma, pode-se deduzir que nas indicações manifestadas pelo
Grupo 2, os seus impactos foram emoldurados como neutros, ou como
oportunidades de melhoria para o SisCIEx, porque não chegam a produzir um
impacto negativo que impossibilite a gestão do Exército.
Quadro 25 – As oportunidades de melhoria no SisCIEx
Oportunidades de melhoria no SisCIEx
Apontadas pelos Gestores
Apontadas pelos Auditores
Consulta de orientação as ICFEx mais Aperfeiçoamento das estruturas físicas e de
prática, menos burocrática
pessoal das OM
Criar condições para o funcionamento do Criação em QCP do cargo de conformador de
controle interno administrativo das OM
registro da gestão
Os auditores devem observar as dificuldades, Criar mecanismos de tecnologia de
e as rotinas, vividas nas OM
informação que possa fazer um trabalho mais
eficiente e mais eficaz de controle interno no
nível das unidades gestoras
Reduzir distanciamento entre as ICFEx e os
agentes da administração
Elaboração de diretriz ou orientação com
soluções viáveis para os problemas
administrativos
Fonte: o próprio autor

O Quadro 25 apresenta um resumo das principais oportunidades de
melhoria apontadas pelos entrevistados, e que são viáveis de serem implantadas
pelo SisCIEx, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo seria a consulta mais
rápida das OM as ICFEx, essa melhoria já foi implementada pela 8ª ICFEx

119
conforme demonstrado no Quadro 24. A médio prazo a adoção de mecanismos
de tecnologia da informação para tornar o trabalho do controle interno mais
eficaz, o que de certa forma já ocorre com a adoção do SAG. A longo prazo seria
a criação em QCP do cargo de conformador do registro da gestão, o que
depende da aprovação do Estado – Maior do Exército, mas que criaria melhores
condições para o trabalho do controle interno administrativo da OM.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao começar as considerações finais, é importante recuperar a indagação
que direcionou esta pesquisa: Como a mudança organizacional do Sistema de
Controle Interno do Exército, iniciada em 2010, vem contribuindo, para a
melhoria da gestão no Exército?
Esta pergunta despontou devido as incertezas do pesquisador, que possui
mais de 15 anos trabalhando como agente da administração no Exército, e
laborou por três anos no CCIEx, e que processava uma observação-participante
empírica sobre o assunto. Mas era necessário empreender uma pesquisa teórica
apoiada em uma metodologia, e que permitisse responder de forma segura a
pergunta de pesquisa deste trabalho.
Ao dar início à pesquisa, e ainda sobre forte influência da observação
empírica, as expectativas iniciais eram de que o SisCIEx realizava um apoio
mínimo ao agente da administração, e que o controle interno no Exército estava
mais preocupado em fiscalizar os gestores, apontando os seus erros, do que
ajudá-los em sua administração no bem público.
Primeiramente foram estudas as Teorias da Mudança Organizacional,
com os seus tipos, os seus fatores de facilitação e de dificuldade, e o que a
mudança pode gerar na cultura das instituições, e por conseguinte no Exército e
no SisCIEx. Sobre o assunto, o fato significativo é que a Força Terrestre tinha
realizado uma mudança organizacional no SisCIEx, em 2010, mas foi pertinente
buscar as teorias, contextualizá-las e aplicá-las com o caso sucedido no Exército.
Por conseguinte, no contexto da mudança organizacional, três teorias
foram elencadas como as que mais influenciaram no processo ocorrido no
Exército, sendo as seguintes: a Teoria do Funcionalismo Estrutural que explicou
a criação de um órgão com independência funcional e com um peso político
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diferenciado no Exército, como o CCIEx; a Teoria da Contingência que
demonstrou que a criação do CCIEx, e seu posicionamento como OADI ao Cmt
Ex, associado a elaboração do Manual de Auditoria do Exército, proporcionou
desenvolver um sistema de gestão mais adequado para o Exército; e a Teoria
da Psicodinâmica que elucidou que o militar que trabalha no SisCIEx tem o dever
funcional de cobrar comportamentos, procedimentos e de fiscalizar os trabalhos
dos agentes da administração.
Quanto aos tipos de mudança que foram pesquisadas, pode-se dizer que
cinco influenciaram de alguma forma no processo ocorrido no SisCIEx: a
episódica que atestou a segregação das funções do controle interno à SEF; a
incremental que asseverou o aumento da eficiência do SisCIEx, e a mudança na
arquitetura da organização com o CCIEx como OADI; a de 2ª Ordem, a
descontínua e a de 1ª Ordem, que elucidaram o reenquadramento, a mudança
de padrão e a alteração na característica existente no SisCIEx, quando o CCIEx
subordinou-se diretamente ao Cmt Ex.
Os

fatores externos ao Exército que

viabilizaram

a mudança

organizacional no SisCIEx, como o Acórdão 1074/Plenário do TCU, que
influenciou diretamente na criação do CCIEx, e orientou o seu reposicionamento
como OADI ao Cmt Ex; e as mudanças legais das leis brasileiras, que
provocaram a elaboração do Manual de Auditoria do Exército.
A segunda parte da pesquisa abordou a atuação dos órgãos de controle
na administração, foram estudadas as teorias da administração, com os seus
históricos,

e

como

elas

interferiram

nas

estruturas

administrativas

governamentais, nos controles na administração pública federal, e sobretudo, no
controle interno na administração pública federal e na formação do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal.
Esta etapa da pesquisa bibliográfica perfez que na lei brasileira o controle
interno tem o dever de: comprovar a legalidade e avaliar os produtos, e os
efeitos, quanto à sua eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial dos órgãos administração federal, onde o Exército está incluído; tem
a obrigação de apoiar o controle externo, empreendido pelo TCU; e tem o
encargo de apreciar, mensurar e qualificar o cumprimento das metas previstas
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no plano plurianual, a execução dos programas governamentais e dos
orçamentos da União (BRASIL, 1988).
Aliado a deliberação da legislação pátria, alguns autores aquiescem que
o controle interno conserva outras incumbências que complementam a sua
previsão legal, como: aprimorar a eficiência do serviço público; aperfeiçoar os
instrumentos de gestão do Estado; prestar informações precisas ao gestor
público; fortalecer a transparência e o accountability; e reestruturar os controles
administrativos da gestão (FILGUEIRAS, 2018; SACRAMENTO, 2019; CGU;
SFC, 2015; DE ALENCAR; DA FONSECA, 2016; BLIACHERIENE et al, 2016).
Nesta conjunção da previsão legal com as concepções dos autores sobre
a atribuição do controle interno, é inevitável depreender que para fiscalizar e
cobrar, a eficiência e eficácia da gestão, é fundamental fornecer os meios para
que os administradores públicos exerçam suas funções com a maior qualidade
possível. Por conseguinte, entende-se o valor e a relevância de oferecer uma
capacitação adequada para o gestor público, recaiu sobre os órgãos de controle
interno como uma atribuição, e assim, o SisCIEx vem atuando junto aos agentes
da administração e aos OD (BRASIL, 2003a; ROCHA, 2010; BRASIL, 2013;
TCU, 2015b; BRASIL, 2017a).
A conjuntura composta pelo ordenamento jurídico, com a cognição dos
autores e a responsabilidade de capacitar, transmudou a atribuição do SisCIEx
para algo maior que puro controle, que é exercido com a fiscalização por meio
das auditorias. Por consequência, a missão de prevenir ganhou relevância, que
é exercida por meio da orientação e da capacitação dos agentes da
administração. Mas será que a mudança organizacional no SisCIEx, ocorrida em
2010, vem contribuindo para estas atribuições?
Assim sendo, ao concluir as duas etapas da pesquisa foi possível verificar
que existem pontos de toque entre os referenciais teóricos da mudança
organizacional e do controle interno. Porque uma modificação na legislação, por
meio de um novo acórdão ou orientação, gerava uma transformação de algum
procedimento ou entendimento dos órgãos de controle interno do Exército. Até
que em 2010, devido a uma orientação do TCU, ocorreu uma ampla mudança
organizacional no SisCIEx que impactou de alguma forma na gestão do Exército.
Esta mudança organizacional foi fortemente influenciada pelo Princípio da
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Segregação de Funções, que é amplamente explorado pela literatura do tema
de controle na administração pública.
Mas como essa mudança organizacional impactou na gestão do EB? Foi
positivamente

ou

negativamente?

Para

ajudar

a

responder

estes

questionamentos foram realizadas doze entrevistas, com militares que ocuparam
as funções de gestores ou de auditores. Com isso foi possível identificar os
impactos que a mudança organizacional gerou no SisCIEx, e como eles vem
contribuindo na gestão do Exército.
Os materiais coletados nas entrevistas passaram por duas análises a de
conteúdo e a multiparadigmal. O resultado dessas análises foram os seguintes:
No Grupo nº 1 – gestores - surgiram pensamentos e concepções bem
interessantes dos entrevistados como: a capacidade do controle interno ter o
controle dos processos da administração; a atribuição do trabalho preventivo do
controle interno para o gestor; o trabalho de orientação do gestor ser muito
importante; a realização de capacitações; a facilidade de acesso a material de
informação; o ganho que a capacitação proporcionada ao agente da
administração trás para a administração da OM; a necessidade de uma consulta
mais prática e rápida ao controle interno; a necessidade aproximar os órgãos de
controle dos agentes da administração; a inevitabilidade das ICFEx conhecerem
a rotina interna da OM que é auditada; e a montagem de uma diretriz ou
orientação com todas as soluções para os problemas encontrados nas OM.
No Grupo nº 2 – auditores - emergiram opiniões e pontos de vista
consideráveis dos entrevistados como: o controle interno no Exército ganhou
mais independência com a subordinação do CCIEx ao Cmt Ex; o controle interno
tem a capacidade de auditar todas as organizações do Exército; o controle
interno com mais respaldo e com peso político diferenciado; o manual de
auditoria foi um marco significativo no controle interno do Exército, facilitando o
trabalho do auditor; o manual que trouxe um contexto moderno e atual, voltado
para a transparência, governança e accountability; as atribuições mais
importantes do SisCIEX para a gestão da OM são a capacitação e a orientação
ao gestor; a principal mudança no SisCIEx que influencia diretamente na gestão
é a capacitação do agente da administração; a necessidade do aperfeiçoamento
de estruturas físicas e de pessoal; a diminuição no obstáculo de acesso dos
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agentes da administração aos órgãos de controle interno; de fazer o gestor crer
no trabalho do controle interno no Exército; e que o trabalho do SisCIEx deve
continuar com as ICFEx subordinadas a SEF, e ligadas com um canal técnico ao
CCIEx.
Devido a grande quantidade de ideias que foram elencadas pelos
entrevistados como prerrogativas do controle interno no Exército, foi realizada
outra análise multiparadigmal desta vez entre os dois grupos, que reduziu as
ideias para apenas três: orientar, fiscalizar e capacitar os agentes da
administração, que podem ser apontadas como as principais atribuições do
SisCIEx.
Quanto a fiscalizar foi ratificado o conhecimento de que o SisCIEx possui
essa atribuição, e que o CCIEx e as ICFEx devem vigiar, controlar e
supervisionar qualquer organização militar pertencente ao Exército Brasileiro.
Esse entendimento foi aflorado com a subordinação do CCIEx ao Cmt Ex, que
forneceu um peso político diferenciado e maior respaldo ao trabalho do controle
interno institucional, que foi fortalecido com a elaboração do Manual de Auditoria
do Exército.
A respeito das atribuições do SisCIEx de capacitar e orientar, ficou claro
que o atual foco do controle interno no Exército é de caráter educacional e
preventivo, foi superada a fase do controle interno que apenas aponta problemas
e não indica as soluções, a atuação hoje procura fomentar as melhores
condições para que o gestor leve a organização a atingir os seus objetivos e
metas.
No geral os gestores e auditores possuem percepções semelhantes das
atribuições do controle interno no Exército, como a fiscalização, o controle dos
processos, o trabalho preventivo, a necessidade da orientação e principalmente
a importância de fornecer uma capacitação ao pessoal.
No sentido da condução do trabalho do SisCIEx, existiram percepções
diferentes entre os auditores e gestores. Principalmente quando os agentes da
administração que informam do distanciamento que existente entre eles e os
auditores, e da importância do SisCIEx se aproximar das realidades, e das
peculiaridades, vividas pelas OM. Já os auditores tentam mostrar que o controle

124
interno está buscando se aproximar mais do gestor, orientando-o de forma mais
adequada, e tornando-se um partícipe do sucesso do gestor.
Desta forma, com a atividade de investigação, que foi iniciada de forma
empírica pelo pesquisador, e que posteriormente, foi baseada em referências
teóricas e em entrevistas de profundidade e semiestruturadas, pode-se perceber
que a mudança organizacional no SisCIEx, originada em 2010, trouxe impactos
positivos e boas práticas para a gestão do Exército.
O grande impacto positivo observado foi a capacidade SisCIEx fiscalizar
qualquer OM do Exército, que ganhou um forte respaldo com a subordinação do
CCIEx ao Cmt Ex.
Outro impacto positivo, e que pode ser considerado uma boa prática
realizada pelo SisCIEx, é o fortalecimento da capacitação para os militares que
exercem funções da administração pública federal, onde o CCIEx, e todas as
ICFEx, realizam treinamentos e cursos, como por exemplo, os cursos e estágios
para pregoeiros, estágio de gerenciamento e fiscalização de contratos, estágio
de gestão de risco, estágio de rotinas de aquisições, licitações e contratos,
treinamento de rotinas de setor financeiro, treinamento para o sistema de
concessão de diárias e passagens, estágio para a elaboração de termo de
referência de projeto básico, entre outros.
O próximo impacto positivo, e uma segunda boa prática observada no
trabalho do SisCIEx, foi a disponibilização de informações úteis nos sites do
CCIEx, e das ICFEx, que facilitam a orientação para os auditores e os gestores,
podendo ser citado como exemplo, o link de acesso a ampla legislação utilizada
pelo controle interno, a elaboração da apostila de gestão de risco, o acesso aos
BInfor, a disponibilização de links de cursos de capacitação, link de acesso a
páginas do TCU, ao Portal da Transparência e da ENAP, link de orientações de
temas sobre auditoria baseada em riscos, tomadas de conta especial, a criação
do canal de respostas rápidas “whatscenter” para solucionar questões mais
simples, entre outras.
A originalidade da pergunta de pesquisa está no fato de como uma
mudança organizacional no SisCIEx vem contribuindo com a atividade de gestão
no Exército. Os temas de mudança organizacional e controle interno já foram
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tratados de forma separada em outros trabalhos de pesquisa, mas de forma
conjunta nada foi identificado na literatura.
A originalidade da descoberta desta pesquisa está sobre o fortalecimento
de duas atribuições do controle interno no Exército, com a orientação e a
capacitação do gestor e do agente da administração.
Quanto a orientação ao gestor, o controle interno no Exército passou a ter
um enfoque pró-ativo, devendo antever situações e, assim, assessorar aquele
executante com informações seguras. Não cabe mais ao controle interno a
função de apenas indicar problemas, ou seja, uma incumbência meramente
punitiva, como ocorria em anos anteriores no Exército. O SisCIEx deve estar ao
lado do gestor, e ser partícipe do seu sucesso, mas para isso precisa alavancar
as melhores condições para o atingimento dos objetivos e das metas
organizacionais.
A consequência direta da missão de orientação do SisCIEx ao gestor, foi
a consolidação da capacitação, que o SisCIEx tem fomentado junto aos gestores
e aos agentes da administração. A capacitação, e o preparo, desses militares
tem permitido mais segurança nos desempenhos de suas funções, e garantido
a viabilização e melhora da administração das unidades do Exército.
Esta foi uma pesquisa exploratória que teve como objetivo o
desenvolvimento proposições sobre como a mudança organizacional do SisCIEx
vem contribuindo com a gestão no EB, e a sua principal limitação foi de não
conseguir ampliar a pesquisa sobre o tema porque o trabalho poderia estar
distanciando-se da questão de pesquisa, devido a ampla gama de informações
que foram disponibilizadas pelos entrevistados, e que não tiveram como compor
esta investigação.
Esse estudo apresentou limitações com a quantidade de entrevistados,
porém todos foram escolhidos de forma estratégica devido as funções que
ocuparam no Exército, porém as conclusões deste trabalho não permitiram que
fossem replicadas a toda realidade encontrada no Exército Brasileiro.
Porém esses conhecimentos que foram disponibilizados sobre o tema,
ainda carecem de ser respondidos ou aprofundados em outros trabalhos. A título
de exemplo, podem ser indicados: como o controle externo pode impactar no
trabalho da gestão do Exército? Como funciona o trabalho da Secretaria de
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Controle Interno do Ministério da Defesa (CISET/MD) em apoio a unidade
setorial (CCIEx) dentro do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal? Como o SisCIEx realiza as auditorias nas OM, e quais os ganhos desse
trabalho para o gestor? Como funcionam os mecanismos de tecnologia de
informação que apoiam o trabalho do controle interno no Exército? Como o
sistema de apoio a gestão (SAG) auxilia no trabalho dos gestores no Exército?
Como o trabalho do Conformador de Registro da Gestão pode auxiliar no
trabalho do controle interno administrativo?
Por fim, depois de ter todo o estudo embasado em teorias da mudança
organizacional e nas teorias da administração pública, e seguindo uma
metodologia de pesquisa, pode-se concluir, de forma segura e clara, que a
mudança organizacional do Sistema de Controle Interno do Exército, iniciada em
2010, vem gerando impactos positivos na administração militar, contribuindo de
forma decisiva, determinante e adequada para a melhoria da gestão no Exército.
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ANEXO A - Roteiro para entrevistas semiestruturadas
Grupo nº 1 - Gestores - Agentes da Administração

1.

Questões para os militares que atuam, ou atuaram, como gestor,

ordenador de despesa e agente da administração.
1.1 Objetivo Específico da pesquisa: Compreender como a mudança
organizacional realizada no SisCIEx garantiu o aperfeiçoamento, ou se tornou
um obstáculo, para a gestão no Exército Brasileiro.
Finalidade das questões: Identificar se a mudança organizacional que ocorreu
no SisCIEx, a partir de 2010, gerou impactos (positivos, negativos, neutros).

1.1.1 Quanto tempo o senhor ficou como OD, Fisc Adm ou agente Adm? Qual o
período?

Tópico 3: Coletar informações dos entrevistados, se a mudança organizacional
do SisCIEx vem contribuindo para o aperfeiçoamento, ou se tornou um
obstáculo, para a gestão das OM do EB

1.1.2 O Sr acredita o CCIEx estar subordinado diretamente ao Cmt Ex influenciou
de alguma forma o trabalho do controle interno na gestão das OM do Exército?

1.1.3 Na sua opinião, qual é a sua visão (papel) do controle interno no Exército?
Qual seria (ou deveria ser) a atribuição das ICFEx?

1.1.4 Como o Sr enxerga o trabalho do auditor, que pertence ao SisCIEx, nas
OM?

1.1.5 O Sr estando na função de OD, ou algum subordinado na função de agente
da administração, participou de alguma capacitação (EAD, simpósio, curso,
treinamento, etc) no campo da administração pública federal à cargo do
SisCIEx? Quando?
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1.1.6 O Sr, e/ou seus subordinados, teve (tiveram) acesso a algum material de
orientação (folder, cartilha, etc), elaborado pelo SisCIEx no campo da
administração pública federal, que não fosse somente o relatório de auditoria?

1.1.7 Na sua opinião essa capacitação, promovida pelo SisCIEx, trouxe algum
aperfeiçoamento (ganho) para a administração da OM? Se houve ganho, quais
foram os ganhos mais visíveis?

1.1.8 No período que o Sr esteve trabalhando (está trabalhando) como OD, Fisc
Adm ou agente Adm, na sua opinião, quais foram (são) as maiores dificuldades
observadas no trabalho com o controle interno no Exército?

1.1.9 Se o Sr pudesse mudar o relacionamento do Controle Interno com as OM,
o que o senhor mudaria?

Grupo nº 2 - Controle Interno

2.

Questões para os militares que atuam, ou atuaram, no Sistema de

Controle Interno do Exército Brasileiro (SisCIEx)
2.1 Objetivos Específicos da pesquisa: Compreender o tipo de mudança
organizacional que foi realizado no SisCIEx; Identificar quais os fatores
determinantes da mudança organizacional no SisCIEx e seus resultados; e
Compreender como a mudança organizacional realizada no SisCIEx garantiu o
aperfeiçoamento, ou se tornou um obstáculo, para a gestão no Exército
Brasileiro.
Finalidade das questões: Identificar se a mudança organizacional que ocorreu
no SisCIEx, a partir de 2010, gerou impactos (positivos, negativos, neutros).
.
Tópico 1: Coletar dados sobre o tipo de mudança organizacional que foi
realizado no SisCIEx; e Tópico 2: coletar informações sobre os fatores
determinantes da mudança organizacional no SisCIEx e seus resultados
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2.1.1 Na opinião do Sr, quais foram as principais atribuições que o SisCIEx
recebeu, quando o CCIEx foi retirado da Secretaria de Economia e Finanças
(SEF) e foi reposicionado como órgão de assistência direta e imediata (OADI) do
Comandante do Exército (Cmt Ex)?

2.1.2 O Sr acredita que esse reposicionamento do CCIEx ao Cmt Ex influenciou
de alguma forma o trabalho do controle interno na gestão das OM do Exército?

2.1.3 Após a criação do CCIEx foi elaborado o Manual de Auditoria do Exército
Brasileiro (EB 10-MT – 13.001), na opinião do Sr este manual trouxe algo de
novo para o trabalho do controle interno na gestão das OM do Exército?

Tópico 3: Coletar informações dos entrevistados, se a mudança organizacional
do SisCIEx vem contribuindo o aperfeiçoamento, ou se tornou um obstáculo,
para a gestão das OM do EB

2.1.4 Qual (is) atribuição (ões) do CCIEX, e das ICFEx, o Sr considera a(s) mais
importante(s) para a gestão na(s) OM do Exército?

2.1.5 No período que o Sr esteve trabalhando (está trabalhando) no Controle
Interno, na sua opinião, onde ocorreram as principais mudanças no SisCIEx que
influenciaram (influenciam) na gestão no Exército, como por exemplo na
estrutura organizacional do SisCIEx, no relacionamento com os gestores das
OM, no fluxo de informações com as OM, na capacitação do pessoal que
trabalha no controle interno, entre outros?

2.1.6 No período que o Sr esteve trabalhando (está trabalhando) no Controle
Interno, na sua opinião, quais foram (são) as maiores dificuldades observadas
no trabalho dos gestores no Exército?

2.1.7 Se o Sr pudesse mudar a estrutura do Controle Interno com as OM, o que
o senhor mudaria?
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ANEXO B – Termo de Confidencialidade e Sigilo
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Eu Rodrigo Tavares Ferreira, brasileiro, casado, militar, inscrito(a) no CPF
sob o nº 053.529.147-71, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter
confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras
relacionadas a pesquisa da dissertação intitulada “Como a mudança
organizacional do Sistema de Controle Interno do Exército vem impactando
a gestão das organizações militares?”, do Programa de Pós – Graduação em
Ciências Militares, do Instituto Meira Mattos, da Escola de Comando e EstadoMaior do Exército (ECEME).

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar
benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de
terceiros;
2. A não efetuar nenhuma cópia da documentação confidencial a que tiver
acesso;
3. A não apropriar-me de material confidencial e/ou sigiloso da tecnologia que
venha a ser disponível;
4.

A

não

repassar

o

conhecimento

das

informações

confidenciais,

responsabilizando-me por todas as pessoas que vierem a ter acesso às
informações, por meu intermédio, e obrigando-me, assim, a ressarcir a
ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de
sigilo das informações fornecidas.
5. Os entrevistados serão identificados na pesquisa por números, por exemplo
“entrevistado 1, entrevistado 2, etc”, independente do critério de antiguidade
utilizado nas Forças Armadas.

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:
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Informação Confidencial significará toda informação revelada através da
apresentação da tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob
a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios.

Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às
operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção,
instalações, equipamentos, segredos de negócio, segredo de fábrica, dados,
habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas,
especializações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas,
desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e
questões relativas a negócios revelados da tecnologia supra mencionada.

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou
negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada
com a defesa acima mencionada.

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o
abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.

_____/______/______.

Ass.______________________________
Rodrigo Tavares Ferreira – Maj Int
Pesquisador(a) Responsável

Entrevistado:

________________________________

