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Resumo

Por um longo período a única preocupação da administração pública era com o
cumprimento de normas, dentro da conhecida fase burocrática da administração,
baseada na teoria de Weber. Porém, diante de sucessivos casos de mau uso do
dinheiro público, a sociedade percebeu a necessidade de instrumentos que
possibilitem maior eficiência da coisa pública. Uma das ferramentas mais utilizadas é
o controle interno. Porém, esta atividade, na sua função de fiscalização, é visto com
certa desconfiança, como uma atividade que tem por objetivo buscar erros, fraudes,
quando na verdade sua função é muito mais abrangente. De forma, que ocorre um
relativo conflito de interesses, de um lado o auditor e do outro o auditado, que pode
levar os gestores públicos (auditados) a questionar as atividades do controle interno,
ou mesmo a existência do controle interno como órgão. No entanto, na relação entre
auditado e auditor é importante que haja congruência de interesses, de forma a
otimizar a fiscalização, proporcionando ganhos na gestão das organizações. Nesse
contexto ganha importância o conceito de imagem do controle interno em relação ao
desempenho percebido pelos gestores públicos. Para realizar esse estudo foi
utilizada uma análise fatorial exploratória, para identificar quais aspectos são
relevantes para os gestores na análise da imagem do controle interno do Exército
Brasileiro. Após isso, foi utilizada a Regressão Múltipla, para inferir de que forma
cada aspecto influencia no desempenho percebido pelos militares objetos de
fiscalização. Conclui-se que o conceito de imagem está ligado ao desempenho
percebido em relação à atividade de controladoria.
Palavras chave: Controle Interno. Exército Brasileiro. Imagem. Análise Fatorial.
Regressão Múltipla.

Abstract

For a long time the only concern of government was the fulfillment of standards,
known within the bureaucratic phase of administration, based on Weber's theory.
However, faced with repeated cases of misuse of public money, the company
realized the need for tools that allow more efficient use of public affairs. One of the
most used tools is the internal control. However, internal control, in its supervisory
function, is viewed with some suspicion, as an activity that aims at searching for
errors, fraud, when in fact their role is much broader. Form, which occurs on a conflict
of interest on one side and another auditor audited, which may lead policy makers
(audited) to question the activities of internal control, or even the existence of internal
control as an organ. However, the relationship between the auditor and the auditee is
important to have congruence of interests in order to optimize the inspection, bringing
gains in the management of organizations. Gains importance in this context the
concept of image of internal control in the performance perceived by public
managers. To perform this study we used an exploratory factor analysis to identify
which aspects are relevant for managers in analyzing the image of the internal
control of the Brazilian Army. After that, we used multiple regression to infer how
each aspect affects the performance perceived by the military objects for monitoring.
We conclude that the concept of image is related to perceived performance in
relation to the activity comptroller.

Key Words: Internal Control. Brazilian Army. Image. Principal Axis Factoring. Multiple
Regression
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1 - INTRODUÇÃO
O

cenário

mundial

é

caracterizado

por

momentos

de

grandes

transformações. Quadro de mudanças – políticas, econômicas e sociais – que
levaram à chamada reforma do Estado Brasileiro, projeto que diz respeito às
diversas áreas do governo e também ao conjunto da sociedade brasileira, e que
visa, em última instância, controlar os gastos públicos com o objetivo da retomada
do crescimento do país.
Diante dessa nova conjuntura, a Administração Pública passa por uma
intensa transformação, deixando o modelo burocrático, no qual o foco da
administração era apenas desempenhar com rigor as rotinas burocráticas (licitações,
orçamentos etc.) e migrando para o modelo gerencial, cumprindo as normas legais
burocráticas que lhe são impostas, e buscando atender com maior agilidade e
presteza aos seus clientes (cidadãos que pagam tributos).
No desempenho das funções administrativas é prudente que se verifique, a
todo momento, se os recursos públicos estão sendo bem geridos. Essa verificação é
permitida através do controle interno. Para atingir resultados exigidos pela sociedade
é necessário que se adotem índices que permitam realizar a verificação da eficiência
e eficácia dos controles internos das administrações públicas.
Porém, ao realizar pesquisas na busca de indicadores, verifica-se que faltam
índices para se realizar essa análise de eficiência e eficácia. Diante dessa lacuna
acadêmica decidiu-se fazer uma análise e medição da imagem do controle interno,
sob a ótica dos gestores públicos que são objetos de constante avaliação, ou seja,
os auditados.
1.1. OBJETIVO GERAL
Determinar se e como a imagem do controle interno do Exército Brasileiro, em
termos de suas dimensões perante os militares, influencia a avaliação do controle
interno.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Frente ao exposto e na busca de atingir o objetivo proposto definimos como
objetivos intermediários desse trabalho de pesquisa os seguintes itens:
a) Identificar aspectos relevantes para o controle interno do Exército
Brasileiro;

15

b) Colher opinião de militares do Exército Brasileiro sobre o controle interno;
c) Identificar características importantes, de acordo com a literatura
acadêmica;
d) Identificar quais os aspectos mais relevantes para os responsáveis pela
execução do controle interno.
1.3. HIPÓTESE
A imagem do controle interno do Exército Brasileiro, em termos de suas
dimensões, sob a ótica dos militares, exerce impacto na avaliação deste controle
interno.
1.4. RELEVÂNCIA
O controle é algo que vem sendo buscado pela sociedade como uma forma
de melhor gerir os recursos públicos. Com a estabilização da economia, através da
concepção do Plano Real, o público pode ter uma noção mais exata das receitas e
despesas públicas, pois com o componente inflacionário sob controle pode-se traçar
parâmetros de uma gestão eficiente e eficaz.
Porém, a legislação que norteia o controle dentro da administração pública
advém, grande parte, da década de 60. Com a edição da Lei nº 4.320/64 e do
Decreto-lei 200/67, o tema controle ganhou relevância.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, já no ano de 2000, introduziu a ideia de
uma gestão pública equilibrada, por meio da comparação entre receitas e despesas,
da transparência, através da divulgação de demonstrativos de receitas e despesas e
da responsabilização dos gestores públicos. Essas exigências deram mais
importância ao controle gerencial de uma forma geral.
O Exército Brasileiro, como órgão integrante da Administração Pública
Federal Direta, seguindo os preceitos constitucionais elencados no artigo 74 da
Constituição Federal de 88, mantém a sua estrutura de controle interno guiados pela
legislação pertinente. Dessa forma interessa ao controle interno, além de obedecer
ao arcabouço jurídico que norteia toda a administração pública, o seu
aperfeiçoamento para atender aos anseios da sociedade. Com isso o estudo possui
relevância para as organizações militares em geral, dado que um sistema de
controle interno eficiente e eficaz dá maior segurança aos gestores das referidas
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organizações e permite que se atinjam mais objetivos com a mesma quantidade de
recursos.
Além disso, o controle interno não é apenas uma exigência legal, mas
também um instrumento fiscalizador para os administradores públicos, uma forma de
se resguardar do mau uso dos recursos públicos, propiciando uma segura
legitimidade dos passivos, guarda dos ativos contra furto, desperdícios ou perdas,
eficiência operacional, controle dos gastos e despesas e o encorajamento à adesão
de políticas internas.
O estudo é relevante para grandes organizações civis, uma vez que essas
organizações possuem sistemas de controle interno.
Para a Administração Pública, o assunto é importante pois o Exército
Brasileiro também está inserido na Administração Pública Federal. Dessa forma, a
organização utiliza ferramentas de gestão usadas na administração pública em
geral, de forma que os resultados obtidos podem ser estendidos a outros órgãos
públicos.
Ao abordar a temática da imagem, o estudo ganha importância, pois, ao
utilizar ferramentas estatísticas, testa as teorias existentes sobre assuntos a respeito
da percepção.
1.5. DELIMITAÇÃO

Como o assunto se utiliza de ferramentas estatísticas, surgiu a necessidade
de levantamentos de dados. Para essa coleta foram entregues questionários a
militares distribuídos em várias organizações militares, de maneira a tornar a
pesquisa o menos “viesada” possível. Esses dados foram levantados no mês de
setembro de 2011.
Os questionários forma respondidos por militares servindo em unidades do
Rio de Janeiro e São Paulo, Capitães, Tenentes e Sargentos, integrantes das
sessões de pessoal e de finanças, atividades que estão sujeitas à fiscalização pelo
órgão de controle interno.
Os resultados obtidos para a imagem do controle interno e o desempenho
percebido são sob a ótica dos militares que são fiscalizados por esse mesmo
controle interno.
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O estudo abrangerá somente o controle interno do Exército Brasileiro. Este
estudo não é de comparação com a Marinha do Brasil, com a Força Aérea Brasileira,
com as Polícias Militares e nem com os Corpos de Bombeiros dos Estados da
Federação. Assim, não será objeto de estudo o controle interno das referidas
Forças.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
No Brasil com a primeira reforma administrativa brasileira (a segunda reforma
foi pretendida com a publicação do Decreto-Lei 200/67 e a terceira foi aquela
ocorrida com a Emenda Constitucional 19/98), em 1936, foram instituídos em nosso
país os denominados "princípios centralizadores e hierárquicos da burocracia
clássica" (MOREIRA, 2005), com o fito de promover uma alteração no sistema
patrimonial próprio do coronelismo, da noção de empreguismo existente e do
nepotismo que assolava todas as facetas da Administração Pública.
Nesse sentido Luiz Carlos Bresser Pereira aduz:
“A reforma da gestão pública cria novas instituições e define novas práticas
que permitem transformar os burocratas clássicos em gestores públicos. O
objetivo central é reconstruir a capacidade do Estado, tornando-o mais forte
do ponto de vista administrativo, e, assim criando condições para que seja
também mais forte em termos fiscais e em termos de legitimidade
democrática. O pressuposto da reforma que foi adotada no Brasil é o de que
só um Estado capaz pode garantir e regular um mercado que consiga alocar
com eficiência os fatores de produção”. (1998, p.3-15).

Com esse intuito renovador, no ano de 1938 foi instituída a primeira autarquia
brasileira, resultante da noção de Administração Indireta; ano em que também foi
criado o DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público) pelo Decreto n°
579, de junho de 1938, representando a primeira reforma administrativa do país e o
início da fase burocrática em nosso Estado, constituindo ponto "inaugural da fase
weberiana e taylorista da administração pública brasileira. (MOREIRA, 2005)
Visando superar a rigidez burocrática implantada em 1938 é que algumas
alterações substanciais na gestão administrativa brasileira passaram a ocorrer,
quando em 1967 foi editado o Decreto–Lei n° 200 – considerado como um primeiro
momento da administração gerencial no Brasil, o qual enfatizou a administração
pública voltada para a eficiência e para a descentralização administrativa.
O Decreto-Lei nº 200/67 promoveu a racionalização administrativa, ao instituir
as funções planejamento e orçamento e ao difundir, como princípios gerais de ação,
a desconcentração, a coordenação e o controle, a competência e a informação no
processo decisório.
Contudo, as reformas pretendidas pelo Decreto–Lei n° 200/67 não obtiveram
pleno êxito, uma vez que, com a noção de maior liberdade na gestão administrativa,
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não demorou para que houvesse um desvirtuamento das regras de direito na criação
de entidades da Administração Indireta1 e um completo descontrole das empresas
estatais ante a sua autonomia e desregrada proliferação, facilitando, inclusive, ao
permitir a contratação de servidores cargos públicos federais sem concurso público
(art. 188, §1°).
Embora tenham conseguido implantar um certo grau de eficiência e de
competência na administração federal indireta, essas reformas não desencadearam
mudanças suficientes na administração direta, que permaneceu ineficiente.
A Constituição da República de 1988, ante este panorama clientelista e na
tentativa de regularizar a condução da máquina pública, rejeitou a descentralização
de 1967 e introduziu no Estado novamente alguns princípios e regras racionaisburocráticas reafirmando os ideais da administração pública burocrática, como por
exemplo a exigência de processo licitatório inclusive para as empresas estatais
dedicadas à atividade econômica.
Em meio a uma séria crise econômica, agravada em 1990 por um processo
hiperinflacionário, entendeu-se necessário reformar o Estado Brasileiro. E, ainda,
visto que as alterações decorrentes da Constituição de 1988 encareceram
significativamente o custeio da máquina administrativa, verificando-se também
aumento da ineficiência dos serviços sociais ofertados. Em função destes fatores foi
elaborada a Emenda Constitucional n° 19, de 04 de junho de 1998 – reforma
constitucional conhecida como “Reforma Administrativa”, introduzindo a gestão
gerencial ou pós-burocrática.
Outrora, cabe citar o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado,
proposto em 1995, a qual representava uma transição democrática propiciando
maior transparência às decisões administrativas e um aumento da responsabilidade
dos gestores públicos. Com isso ocorre um reconhecimento de que o controle da
gestão pública, baseado nos resultados, era mais propício à responsabilização do
que somente ao controle de processos.
A reforma administrativa só tomou corpo diante da necessidade de
consolidação do ajuste fiscal, da busca do equilíbrio das contas públicas mediante
uma gestão fiscal responsável. Para tanto, foi editada a Lei Complementar n° 101,

1

Como por exemplo a burla à proibição de acumulação de cargos públicos e à regra precípua de realização de concurso
público para ocupação de cargos na Administração.
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de 04 de maio de 2000, inaugurando um novo ciclo para o controle das finanças
públicas.
A Lei de Responsabilidade Fiscal requer, em síntese, a observância dos
seguintes princípios: o da necessidade de ser estabelecido um processo de
mudanças básicas nos ambientes institucionais vinculados à gestão fiscal; o de ser
priorizada conduta administrativa que implique redução de despesas; o de afastar os
beneficiários de privilégios do âmbito do setor público; o de aumentar as receitas,
especialmente com a adoção de política fiscal que reduza ou acabe com a
sonegação; o de que deve ser instituída uma gestão fiscal responsável, com
absoluta prioridade para o controle do gasto e do endividamento (BRASIL, 2000).
Verifica-se que, no novo modelo de gestão, foram mantidas algumas
características do modelo burocrático clássico – a impessoalidade, a hierarquia e a
profissionalização, sugerindo redução do formalismo.
2.2. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A Administração Pública está ligada às normas constitucionais e legais, sendo
regida por vários princípios emanados da Constituição e das diversas legislações
relativas

à

sua

organização.

São

princípios

constitucionais

aplicáveis

obrigatoriamente às administrações direta e indireta de todas as esferas de governo,
de acordo com o disposto no art 37, verbis:
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 e, também, ao seguinte: [...] (BRASIL, 1988)

Segundo Mello (1992) a impessoalidade traduz a ideia de que a
administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações,
benéficas ou detrimentosas.
Conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da
administração ou do administrado que com ela se relacione juridicamente,
embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as
regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a idéia
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comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade
administrativa” (2004, p. 79).

O princípio da moralidade administrativa vai além da estrita legalidade, ou
seja, não é suficiente a observância dos ditames legais, é preciso que haja zelo pela
moral e ética.
Já a eficiência é o princípio que norteia toda a atuação da Administração
Pública, para produzir resultado de modo rápido e preciso que satisfaça às
necessidades da população. Esse é o princípio mais recente, acrescentado à
Constituição Federal através na Emenda Constitucional nº 19/98.
O princípio da eficiência deve se desdobrar por todas as áreas da
administração pública, porém são comuns notícias sobre o uso indevido de recursos
públicos. Um dos maiores problemas sociais enfrentados pela sociedade brasileira
nas últimas décadas são as conseqüências advindas do mau uso do dinheiro público
por parte dos nossos governantes, dos agentes públicos, em todos os níveis, bem
como de toda a sociedade.
2.3. O CONTROLE INTERNO
Como reflexo da política econômica adotada, os problemas sociais brasileiros
vêm-se agravando, o que evidencia a necessidade de controles mais efetivos sobre
a atividade administrativa, já que os mecanismos de controle devem contribuir para a
eficiência e eficácia da Administração Pública, traduzidas na capacidade de gerar
mais benefícios, ampliando e melhorando os serviços públicos ofertados.
A ineficácia administrativa e a corrupção que assolam o nosso país (de
acordo com o último ranking da organização Transparência Internacional, publicado
em 2010 por Júnior (2010), o Brasil encontra-se na 69ª colocação, com uma nota de
3,7 pontos, dentro de uma escala de 0 a 10) constituem um grande entrave ao
crescimento nacional e causam um expressivo aumento das desigualdades sociais.
Para melhor utilização dos recursos públicos, coibindo erros, fraudes e
desperdícios, os administradores públicos têm o dever legal e gerencial de dar
ênfase em sua gestão aos sistemas de controle interno.
Diante deste contexto, os gestores públicos vêm ao longo dos anos refletindo
sob os aspectos que tangem à existência de um controle mais eficiente e eficaz nas
entidades e procurando criar instrumentos normativos que possam coibir práticas
delituosas.
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Na busca por um governo eficiente e regular com as contas públicas na
Administração, o tema Controle Interno há muito vem sendo tratado nos dispositivos
legais como um utensílio obrigatório de ser implantado pelos administradores
públicos, tais como Lei 4.320/64, Decreto-Lei 200/67, Constituição Federal de 1988,
Lei 10.180/01, Decreto 3591/00 e, mais recentemente, Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF).
A legislação trouxe o controle interno como forma de se fazer cumprir as
normas aplicadas aos entes fiscalizados, onde a própria administração controla e
fiscaliza os seus atos, por gastos públicos responsáveis e sem desperdícios em toda
estrutura governamental.
Segundo a Instrução Normativa nº 01/01 da Secretaria Federal de Controle
Interno, controle interno é:
“o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos
interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das
unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma
confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão,
até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.” (BRASIL, 2001)

O controle, juntamente com o planejamento, coordenação, descentralização e
delegação de competência, constituem alguns dos princípios fundamentais da
Administração Pública, os quais foram estabelecidos por meio da Reforma
Administrativa de 1967 (Decreto-Lei n.º 200), com a preocupação maior de diminuir
o tamanho da máquina estatal, simplificar os procedimentos administrativos e
consequentemente, reduzir as despesas causadoras do déficit público.
Ao falar em controle é importante destacar os tipos de controle existentes na
literatura relativa à administração pública. Para Meirelles (1981) existem quatro tipos
de controle:
Controle administrativo – constitui a legalidade dos atos do Poder Executivo,
sendo exercido pelos órgãos do Sistema de Controle Interno e em auxilio ao
Controle Externo, exercido pelo Tribunal de Contas da União;
Controle de contas – exercido pelo Tribunal de Contas da União, visando dar
pareceres e informações que possam subsidiar o efetivo controle da gestão;
Controle político – exercido pelo Poder Legislativo, mediante as comissões de
inquérito, visando o controle social; e
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Controle judiciário – que tem por atribuição coibir os desvios às normas e às
práticas dolosas ao patrimônio público.
Dentro dessa classificação, o controle interno estaria enquadrado como
controle administrativo, porém com maior abrangência, pois a Constituição Federal
de 88 instituiu o controle interno, em seu artigo 74, para todos os poderes, e não só
para o Poder Executivo.
Slomski (2007) refere-se ao controle interno como a busca pelo atingimento
do ponto ótimo de gestão nas entidades. O autor define ponto ótimo como algo mais,
procurado pelo conjunto de elementos que compõem a máquina de qualquer
entidade.
Além dessa definição, existem diversas definições de controles internos.
Destacam-se,

neste

trabalho

as

definições

do

Committee

of

Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission (Coso), Auditores Internos do Brasil
(Audibra) e alguns autores consagrados.
O Coso, grupo norte-americano de entidades profissionais, define:
“Controles internos são um processo operado pelo conselho de
administração, pela administração e outras pessoas, desenhado para
fornecer segurança razoável quanto à consecução de objetivos nas
seguintes categorias: a) confiabilidade de informações financeiras; b)
obediência às leis e regulamentos aplicáveis; c) eficácia e eficiência de
operações. .” (COSO, 1992)

Já o American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) emitiu a
seguinte definição de Controle Interno:
“O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto
coordenado dos métodos e medidas adotados pela empresa, para
salvaguardar seu patrimônio, conferir exatidão e fidedignidade dos dados
contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a obediência às
diretrizes traçadas pela administração da companhia”. (AICPA, 1997)

Dentro desse conceito classifica-se o controle interno em controle interno
contábil e controle interno administrativo.
O controle interno contábil relaciona-se com a proteção dos ativos e com a
validade dos registros contábeis. Como exemplos de controles contábeis podemos
citar:
a) sistemas de conferência, aprovação e autorização;
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b) segregação de funções (pessoas que têm acesso aos registros contábeis
não podem custodiar ativos da empresa);
c) controles físicos sobre ativos;
d) auditoria interna.
O controle interno administrativo compreende o plano de organização e todos
os métodos e procedimentos relacionados com a eficiência operacional, assim como
o respeito e obediência às políticas administrativas. Como exemplos de controles
internos administrativos podemos citar:
a) análises estatísticas de lucratividade por linha de produtos;
b) controle de qualidade;
c) treinamento de pessoal;
d) estudos de tempos e movimentos;
e) análise das variações entre os valores orçados e os incorridos;
f) controle dos compromissos assumidos, mas ainda não realizados
economicamente.
O Instituto de Auditores Internos (Audibra), entidade que reúne profissionais
da área de auditoria, foca a eficácia organizacional em seu conceito de controle, a
saber:
“Controles internos devem ser entendidos como qualquer ação tomada pela
administração (assim compreendida tanto a Alta Administração como os
níveis gerenciais apropriados) para aumentar a probabilidade de que os
objetivos e metas estabelecidos sejam atingidos.” (AUDIBRA, 1992)

O Audibra reforça a ideia de vínculo do controle interno como extensão e
instrumento de gestão, registrando elementos históricos:
“A expressão ‘controle interno’ passou a ser utilizada como um meio de
distinguir os controles originados dentro ou pela própria organização,
daqueles de origem externa, como é o caso dos controles impostos pela
legislação.” (AUDIBRA, 1992)

A definição de Castro (p.292, 2010) é a seguinte:
“O controle interno compreende o conjunto de métodos e procedimentos
adotados pela entidade, para dar segurança aos atos praticados pelo gestor
a salvaguardar o patrimônio sob sua responsabilidade, conferindo
fidedignidade aos dados contábeis e segurança às informações deles
decorrentes”. (CASTRO, 2010)
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Attie (1992) apresenta estudos analíticos, resumidos, dos itens que aponta
como componentes do controle interno:
Plano de organização – formalização da estrutura da organização que será
concebida de acordo com os objetivos;
Métodos e medidas – estabelecem os caminhos e os meios de comparação e
julgamento para alcançar um determinado fim, ou seja, compreende o manual de
operações e o sistema;
Proteção do patrimônio – definições sobre os meios pelos quais são
salvaguardados e defendidos os bens e direitos da organização;
Exatidão e fidedignidade dos dados contábeis – conjunto de medidas que
asseguram a precisão dos elementos dispostos na contabilidade, planos de contas
composto de um adequado e abrangente elenco de contas;
Eficiência operacional – definição adequada dos métodos e procedimentos
operacionais, descrição das atividades de cada função de modo a facilitar o
cumprimento do deveres; e
Políticas administrativas – sistema de regras e princípios traçados pela alta
administração que representam as guias de raciocínio para as tomadas de decisões
em todos os níveis.
O estabelecimento, funcionamento e manutenção dos controles internos são
de competência e responsabilidade do administrador. Ao órgão central do sistema
cabe avaliar, diagnosticar, propor melhorias e orientar os responsáveis pelos
controles de cada órgão.
O sucesso na implantação de planos que tendem a modificar rotinas e
comportamento depende, inquestionavelmente, da forma como são conduzidos. Não
se pode negligenciar o fato de que são pessoas que agirão na execução dos
controles, e que o serviço público tem certas peculiaridades não encontradas na
iniciativa privada.
A seguir, relacionam-se algumas características da Administração Pública que
dificultam a implantação de dispositivos de controles e mudanças comportamentais:
• dificuldade para medir resultados, pela falta de parâmetros externos;
• há pouco risco de descontinuidade, porque a organização pública é
essencial e não está sujeita a falências;
• relativa estabilidade funcional dos agentes, que só perdem o emprego em
situações especialíssimas;
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• grande rotatividade das funções da alta administração (agentes políticos)
devido à vinculação político-partidária, que pode mudar a cada quatro anos; e
• não há risco financeiro ou patrimonial para os administradores, porque o
investimento vem do povo.
2.3.1. Princípios do Controle Interno
Segundo Castro (2010), o controle interno está relacionado a dois aspectos
fundamentais: responsabilidade do administrador e risco patrimonial da entidade.
Para o autor os princípios básicos do controle interno são:
a) fixação de responsabilidades. As unidades administrativas devem possuir
regimento e organograma adequados, em que estejam definidas de forma clara a
autoridade e suas responsabilidades, além de manual de rotina/procedimento que
discrimine as funções de todos os setores;
b) segregação de funções, que consiste na separação de funções de
autorização, aprovação, execução, controle e contabilização.
c) pessoal de controle criteriosamente selecionado. A qualificação adequada
de funcionários preceitua que a eficácia dos controles internos administrativos
depende diretamente da competência, da formação profissional e da integridade dos
funcionários.

Portanto, é imprescindível que haja uma política de pessoal que

assegure seleção rigorosa e treinamento sistemático, bem como o rodízio de
funções com vistas a reduzir, ou mesmo eliminar, a possibilidade de fraudes;
d) rodízio de pessoal: evitando a existência de servidores insubstituíveis e
aumentando a segurança das transações. Nesse aspecto é interessante que se faça
uso da gestão do conhecimento, permitindo a externalização do conhecimento tácito
(intrínseco, não escrito), detido pelo funcionário que já ocupa uma função por um
período de tempo, em conhecimento explícito (escrito, que consta em manuais de
procedimentos), garantindo o perfeito desempenho da função pelo novo servidor
ocupante do cargo;
e) utilização de processamento eletrônico: a Tecnologia da Informação
disponibiliza várias ferramentas como sistemas de apoio à decisão e sistemas
transacionais que permitem otimizar processos, obtendo ganhos de tempo e
segurança do registro e obtenção de dados, informações e conhecimentos.
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Outros princípios podem ser levantados como a relação custo/benefício, que
determina que o controle interno eficiente é aquele capaz de garantir que os
objetivos serão alcançados de maneira eficaz e econômica, ou seja, que as medidas
adotadas para evitar desvios ou restringi-los a níveis toleráveis sejam efetivas e de
custos razoáveis, permitindo que erros e procedimentos ilegais ou fraudulentos
sejam evitados ou detectados e corrigidos dentro de curto prazo.
2.3.2. Estruturação do Controle Interno
Conforme Silva (2004), existem três tipos de estruturas do órgão de controle:
centralizada, descentralizada e integrada.
A estrutura centralizada ocorre quando apenas um órgão faz o controle de
todos os órgãos. Esse tipo de estrutura é indicado para entidades de pequeno porte
que possuem menor complexidade em sua organização.
A estrutura descentralizada ocorre quando cada unidade possui um órgão que
executa o controle interno. Essa estrutura, pela grande partição de informações,
dificulta o condensamento e padronização de informações, pois cada estrutura de
controle interno está subordinada administrativamente a um órgão superior.
A estrutura integrada constitui um aproveitamento das estruturas centralizada
e descentralizada, uma vez que defende que haja um órgão central de controle com
unidades descentralizadas em cada órgão. O órgão central tem por missão
padronizar e normatizar como deve ser efetuado o controle. E os órgãos
descentralizados têm a missão de por em prática as determinações do órgão central
de controle interno e executar uma fiscalização mais atuante pela proximidade em
relação a cada órgão. Um exemplo de aplicação desse tipo de estrutura ocorre na
Controladoria Geral da União (CGU), que possui seu órgão central em Brasília e
suas unidades descentralizadas nos Estados. Outro exemplo importante é o controle
executado pelo Exército Brasileiro, que, devido à grande descentralização por
necessidade da presença da Força Terrestre em todo o território nacional, possui
sua unidade central de controle interno em Brasília e unidades descentralizadas
espalhadas pelo país.
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2.3.3. Controle Interno na Administração Pública
A primeira vez que se fez menção ao controle interno dentro da Administração
Pública foi através da Lei 4.320/64, que em seu artigo 76 diz: “O Poder Executivo
exercerá os três tipos de controle a que se refere o art. 75, sem prejuízo das
atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente".
A Constituição Federal em seu artigo 74 definiu a finalidade do controle
interno, no âmbito de cada Poder, bem como o conceito de sistema interno
integrado, a saber:
" Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
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 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 constitucional.

§1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.” (BRASIL, 1988)

Machado Jr. et al (2008) ressaltam que a Lei nº 4.320/64 limitou o controle
interno apenas ao Poder Executivo, o que deixava dúvidas sobre a se ação do
controle interno exercido pelo Executivo abrangia os demais Poderes.
Com o advento da atual Constituição não havia mais motivo para dúvidas,
dado que a Carta Magna de 88 estendeu o sistema de controle interno aos demais
Poderes, conforme o caput do artigo 74.
Machado Jr. et al (2008) citam ainda a Lei Complementar 101/2000,
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que em seus artigos 4º, 8º e
9º estabelece regras de controle e avaliação de resultados para as entidades
integrantes da Administração Pública implementarem, de forma a propiciar que as
metas e objetivos sejam alcançados.
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Faz-se necessário destacar que inicialmente o controle interno se fez
presente dentro da administração burocrática, por meio da verificação do
cumprimento das normas. Porém com a migração da administração burocrática para
a administração gerencial, focada em resultados, o controle foi ampliado para
envolver a qualidade da gestão, a busca por resultados convincentes para toda a
sociedade. Esta ampliação de foco é percebida através da exigência do controle
interno nos processos que a administração pública se envolve. Um exemplo dessa
atuação do controle interno aparece no momento em que são exigidos nos
Relatórios de Gestão das unidades gestoras, que compõem a Tomada de Contas
Anual, enviados ao TCU, índices aceitáveis dentro de indicadores previamente
estabelecidos pelo próprio controle interno, estes números revelam dados sobre, por
exemplo, despesas com fornecimento de água, energia elétrica, telefonia, etc.
2.4 EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DO CONTROLE INTERNO NO EXÉRCITO
BRASILEIRO
O Decreto n. 3591/2000, com as alterações do Decreto n. 4304/2002,
preceitua que integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:
I - a Controladoria-Geral da União, como Órgão Central, incumbido da orientação
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.
O Exército Brasileiro, como parte integrante da Administração Pública
Federal, sendo um órgão da Administração Direta, sujeita-se ao que prescreve a
Constituição Federal em seu artigo 74, que determina que órgãos dos 3 Poderes
manterão um sistema de controle interno. Com isso, o Exército adota uma estrutura
integrada para seu controle interno. A titularidade do controle cabe ao Centro de
Controle Interno do Exército Brasileiro (CCIEx), auxiliada pelas Inspetorias de
Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), conforme se verificam no Anexos “A”
e “B”.
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2.4.1 Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx)
O Centro de Controle Interno do Exército provém da Diretoria de Auditoria (D
Aud), que foi criada, no dia 3 de março de 1982, para executar os trabalhos de
auditoria contábil e de programa do então Ministério de Exército. A D Aud possui
como certidão de nascimento o Decreto 86.979, da mesma data e foi regulamentada
pela Portaria Ministerial nº 414, de 28 de abril de 1988.
O CCIEx é órgão de apoio técnico, com a finalidade de coordenar e realizar
as atividades de controle interno no âmbito do comando do exército, utilizando como
técnicas de trabalho a auditoria e a fiscalização.
O CCIEx tem por missão, como principal órgão executor do Sistema de
Controle Interno do Exército:
a) propor um plano anual de controle interno que contemple, de forma
integrada e balanceada, todas as ações a serem desenvolvidas, incluindo os
levantamentos de análise de risco e acompanhamentos de atos de gestão de
unidades gestoras (UG) mais relevantes;
b) criar condições adequadas para a realização do exame da conformidade
nas contas, em termos da análise da legalidade, legitimidade e economicidade da
gestão em relação a padrões normativos e operacionais, expressos nas normas e
regulamentos aplicáveis, e da capacidade dos controles internos das UG do
Comando do Exército de identificar e corrigir falhas e irregularidades;
c) criar condições adequadas para a realização do exame de desempenho
nas contas, em termos da análise da eficácia, eficiência e efetividade da gestão em
relação a padrões administrativos e gerenciais, expressos em metas, resultados, e
da capacidade dos controles internos das UG do Comando do Exército de minimizar
riscos e evitar falhas e irregularidades;
d) aperfeiçoar continuamente, no âmbito da Força Terrestre, o Sistema de
Coleta Eletrônica de Contas – SISCONTAS, com o propósito de cumprir a meta
estabelecida pelo TCU, no sentido de que sejam enviados “eletronicamente” àquela
Corte de Contas os processos de tomada de contas anual do maior número possível
de Unidades Gestoras do Comando do Exército; e
e) aperfeiçoar, nas Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército, a
sistemática de apreciação e registro dos atos de admissão e concessões – SISAC
visando a agilizar a remessa, a autuação e o julgamento dos processos junto ao
Tribunal de Contas da União.
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2.4.2 Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx)
As ICFEx são os órgãos executores do controle interno dentro da estrutura do
Exército. Cabe às ICFEx, sob a orientação técnica do CCIEx, atuar, cada vez mais
aproximadamente, junto às UG vinculadas, estabelecendo um constante canal de
auxílio, de orientação e de transmissão de conhecimento específico aos diversos
agentes da administração, bem como acompanhando, analisando e auditando os
atos e fatos administrativos registrados no SIAFI.
De forma a cobrir todas as unidades do Exército, existem 11 ICFEx
espalhadas pelo país, conforme se observa no Anexo “C”.
A 1ª ICFEx é responsável por executar o controle interno das organizações
militares situadas no Estado do Rio de Janeiro e no Estado do Espírito Santo.
A 2ª ICFEx atua na área do Comando Militar do Sudeste, que abrange o
Estado de São Paulo.
A 3ª ICFEx abrange as unidades gestoras situadas no Estado do Rio Grande
do Sul.
A 4ª ICFEx possui como unidades vinculadas as localizadas no Estado de
Minas Gerais, além da Academia Militar das Agulhas Negras, localizada em
Resende-RJ.
A 5ª ICFEx é responsável pelas unidades localizadas nos estados do Paraná
e Santa Catarina.
A 7ª2 ICFEx abrange cinco estados da Federação no nordeste brasileiro:
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Totalizando 42 (quarenta e duas)
Unidades Gestoras vinculadas.
A 8ª ICFEx atua nas unidades situadas nos estados do Maranhão, Pará e
Amapá.
A 9ª ICFEx executa ações de controle interno na região centro-oeste do país.
A 10ª ICFEx é responsável pelas unidades que se situam nos estados do
Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.
A 11ª ICFEx possui como unidades vinculadas, de forma geral, as que se
situam no Distrito Federal, Goiás e Tocantins.
A 12ª ICFEx abrange as unidades situadas na região amazônica.

2

A 6ª ICFEx encontra-se desativada.

32

2.5 IMAGEM INSTITUCIONAL
Na busca por maior eficácia no desempenho de suas atividades, as
organizações devem buscar ações de marketing (Kotler, 1978, p. 24). Carvalho
(2009) destaca a importância da imagem ao destacar que: “medir a imagem de um
objeto é um passo de muita utilidade para compreender o que está acontecendo
com o objeto e para realçar algumas possíveis mudanças desejadas no seu
desenvolvimento.”
O Marketing Institucional é definido por Kotler e Armstrong (1995, p. 461)
como as atividades para modificar, manter ou criar atitudes e comportamentos em
uma organização. Dentro da área do Marketing institucional, o conceito de imagem
ganhou relevância (Grönroos, 1995, cap. 7). O conceito de imagem dentro das
organizações públicas ou privadas dá origem ao tema imagem corporativa ou
imagem institucional.
Para Carvalho (2009), imagem institucional é o resultado de um processo
resultante da comparação entre os vários atributos organizacionais. Nguyen e Le
Blanc (2001) citam imagem institucional como a impressão em relação aos vários
atributos físicos e de comportamento da organização.
Dowling (1993) afirma que a imagem constitui-se de vários fatores. O autor
afirma que a imagem não é composta unicamente pela percepção que os clientes
possuem acerca dos produtos e serviços.
Souza Júnior (2010) reuniu, de forma bem objetiva, dez variáveis que se
relacionam ao conceito de imagem organizacional do Exército Brasileiro.
Quadro 1 – Origem das variáveis relacionadas com Imagem Institucional
Cod
im1

Variável
Observada
Legitimidade

im2

Preservação do
Meio Ambiente

im3

Consciência
Social

Fator

Autores

Responsabi
lidade
Social

Fombrun e Van Riel (1997); Guedes (2000); Anand
(2002); Ellen, Webb e Mohr (2006); Serpa e Fourneau
(2007); Borges, Miranda e Valadão Júnior (2007); Faria e
Sauerbronn (2008); Nicola e Simaens (2008);
Swiatkiewicz (2009); Carvalho (2009)
Schwariger (2004); Bragato et al. (2008); Macedo, Cipola
e Ferreira (2008); Carrieri, Silva e Pimentel (2009);
Alperstedt, Quintella e Souza (2010); Tomaz e Brito
(2010)
Vieira(2003); Schwariger (2004); Serpa e Fourneau
(2007), Taborda (2007); Quevedo-Puente, Fuente-Sabaté
e Delgado-Garcia (2007); Macedo, Cipola e Ferreira
(2008); Carrieri, Silva e Pimentel (2009); Swiatkiewicz
(2009); Tomaz e Brito (2010)
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im4

Qualidade
Direção

da

im5

Qualidade
dos
colaboradores

im6

Admiração
clientes

dos
Qualidade
do Serviço

im7

Credibilidade
Organização

im8

Comunicação
com o público
externo
Atratividade
potenciais
colaboradores
Atratividade
do
nome

Im9
im10

da

Andreassen e Lindestad (1998),Vieira(2003); Schwariger
(2004); Santos, Caetano, e Jesuíno (2008); Ferreira et al.
(2009); Miguel e Brunstein (2010); Tomaz e Brito (2010)
Andreassen e Lindestad (1998), Brady e Cronin Jr (2001);
Ferreira et al. (2009); Miguel e Brunstein (2010); Tomaz e
Brito (2010).
Andreassen e Lindestad (1998), Cronin Jr, Brady e Hult
(2000); Brady e Cronin Jr (2001); Vieira(2003);
Schwariger (2004); Gröonroos (2006); Macedo, Cipola e
Ferreira (2008)
Andreassen e Lindestad (1998), Schwariger (2004);
Carvalho (2009); Monteiro e Teixeira (2009); Tomaz e
Brito (2010); Ferreira et al. (2009); Miguel e Brunstein
(2010)
Dowling (1986); Brady e Cronin Jr (2001); Schwariger
(2004); Gröonroos (2006); Hillenbrand e Money (2007);
Tomaz e Brito (2010)
Schwariger (2004), Garay (2006); Morais e Paula (2010)

Atratividade
Martineau (1958); Schwariger (2004); Martinez (2008);
Carvalho (2009)

Fonte: Souza Júnior (2010)
Souza Júnior (2010) destaque também as pesquisas quantitativas realizadas
no campo da imagem institucional do Exército Brasileiro.
Quadro 2 – Pesquisas quantitativas na área de Imagem Institucional
im1 im2 im3 im4 im5 im6 im7 im8
Autores
Fator
Andreassen e
Lindestad
(1998)
Cronin
Jr,
Brady e Hult
(2000).
Brady
e
Cronin
Jr
(2001)

X

Imagem
Corporativa
Qualidade
percebida
Intenções
de
Comportamento
Qualidade
Serviço

X

Schwariger
(2004)

Martinez
(2008)
Macedo,

X

Imagem
Corporativa
Qualidade

X
X

X

X

Desempenho

X

X

-

X
X

Identificação
Responsabilidade

X

X

X

Atratividade
Garay (2006)

X

X

X

do

Responsabilidade

im10

X

Transparência
Vieira(2003)

X

im9

X
X

X
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Cipola
Ferreira
(2008)
Santos,
Caetano
Jesuíno
(2008)

e

e

Carvalho
(2009)

Sócio Ambiental
Admiração

X
X

Coordenação

Atendimento

X

Institucional

X
X

Gerenciamento

X

Relacionamento
Tomaz e Brito
(2010)

Responsabilidade
Social
Corporativa
Seriedade

X
X

X

X
X

Fonte: Souza Júnior (2010)
Markwick e Fill (1997, p. 398) definem imagem corporativa como o somatório
de percepção pelos stakeholders de uma organização. Hatch e Schultz (1997, p.
358) conceituam imagem corporativa como a maneira que os dirigentes da
organização desejariam que os agentes externos à organização vissem, remetendo
ao conceito de “imagem corporativa ideal”.
Keller (2000, p. 119) enumera quatro diferentes tipos de associação que têm
impacto sobre a imagem corporativa, a saber: atributos, benefícios e atitudes
comuns do produto, como qualidade; pessoas e relacionamentos, que pode ser
entendido como orientação ao consumidor; valores e programas, que estão
associados com a preocupação com a responsabilidade social; e credibilidade
corporativa.
Lewis (2001, p. 6-7) apresenta outro conjunto de atributos ou associações ao
explorar um modelo utilizado na Market & Opinion Research International
Organization. O autor destaca como dimensões a comunicação, as contribuições à
comunidade, a relação com o ambiente, o gerenciamento, a força financeira e a
contribuição econômica.
Wright e Fill (2001, p. 101-102) e Huston (1993, p. 28-29), em pesquisas
realizadas com médicos, apontaram atributos utilizados para avaliar a imagem de
empresas farmacêuticas, tais como: eficácia da droga; relacionamento com os
representantes; investimentos em pesquisa e desenvolvimento; relação custo-efeito
da droga; esforços de treinamento do staff, e credibilidade da empresa.
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2.5.1 Qualidade do Serviço
Brady e Cronin Jr (2001) afirmam que para os clientes admirarem uma
empresa um dos aspectos que devem ser considerados é a qualidade do serviço,
mas especificamente a percepção dos usuários acerca dessa qualidade.
Cronin Jr, Brady e Hult (2000) mostram que a intenção de comportamento
favorável para com a organização é influenciada pelas três aspectos ligados ao
serviço: qualidade, valor e satisfação.
Gröonroos (2006) realça a noção de que o valor deve ser o produto final da
relação do cliente com a empresa. Nesse sentido, para obter uma boa avaliação
acerca da qualidade desses produtos e serviços é necessário que as organizações
satisfaçam às expectativas dos clientes. Para isso Gröonroos (2006) enfatiza a
importância de marketing eficientes acerca dos produtos e serviços.
Em sua pesquisa sobre imagem e reputação do Banco Central, Vieira (2003)
enfatiza o aspecto da qualidade como importante para a percepção que os clientes
têm do banco, ao tratar em seu trabalho itens como qualidade do conteúdo dos
documentos produzidos pelo banco e qualidade gráfica dos documentos.

2.5.2 Credibilidade
Para Schwariger (2004) a credibilidade da organização está relacionada com
o seu desempenho. Tomaz e Brito (2010) enfatizam a importância das
potencialidades ligadas ao desempenho da direção.
Miguel e Brunstein (2010) citam diversas medidas ligadas ao fortalecimento
da credibilidade da organização, tais como: mudança de cenário de desconfiança
para conseguir sobreviver, realização de programa de recuperação de imagem, com
ênfase na contratação de funcionários de renome, a fim de transferirem a boa
reputação destes colaboradores para a empresa e incentivo a funcionários que
permanecessem para que produzissem resultados e estivessem engajados na busca
da recuperação da credibilidade da instituição.
Para alguns autores a credibilidade das organizações é de extrema
importância para o desenvolvimento das organizações. Monteiro e Teixeira (2009)
demonstram que a confiança é algo muito complexo, passando pela reputação da
empresa, que é construída com base em competências organizacionais.
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Ferreira et al. (2009) destaca, como importante para a credibilidade das
empresas, o treinamento dos colaboradores, uma vez que são eles que viabilizam a
credibilidade e o sucesso das organizações.
2.5.3 Transparência
Hillenbrand e Money (2007) destacam o relacionamento que as organizações
mantêm

com

as

reputação/imagem

partes
da

(stakeholders) que

instituição

por

meio

contribuem
de

sua

na

formação

percepção

sobre

da
a

responsabilidade institucional. Os autores abordam a responsabilidade sobre três
aspectos: comportamento da organização com o próprio cliente, comportamento da
organização com os outros e capacidade da direção de fazer uma boa gestão.
Dowling (1993) afirma que a comunicação de marketing constitui a imagem de
determinada organização. O autor diz que a empresa procura projetar sua
autoimagem junto ao público externo. Dessa forma, a imagem junto ao público
externo está diretamente relacionada à transparência de suas ações.
Tomaz e Brito (2010) também identificam forte influência da transparência na
reputação organizacional. Para eles, a comunicação organizacional liga-se entre o
ambiente interno o ambiente externo, exercendo influência na imagem.
2.5.4 Prazo
Brady e Cronin Jr (2001), ao proporem um modelo para mensuração da
qualidade percebida, buscam integrar a percepção nórdica com a americana. Os
autores realizaram um estudo quantitativo chegando a um modelo com três
dimensões principais (Qualidade na Interação, Qualidade no Ambiente Físico e
Qualidade na Saída). Dentro dessas três dimensões surgem outras nove como
desdobramento delas: Atitude, Comportamento, Capacidade, Condições do
Ambiente, Design, Fatores Sociais, Prazo, Tangibilidade e Experiência. Dessa
forma, percebe-se que o aspecto tempo também deve ser levado em consideração
na formação da imagem organizacional.
Carvalho (2009), desenvolvendo pesquisa acerca da imagem do Conselho
Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, comprovou o impacto da imagem
institucional na avaliação dos estudantes de nível superior de entidades públicas e
privadas. A pesquisa seguiu o modelo de Folland, Peacock e Pelfrey (1991), que
previa dois fatores compondo a imagem de empresas prestadoras de serviços
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contábeis. O autor, ao elaborar os fatores envolvidos na imagem do CRC do Rio de
Janeiro, considerou itens sobre qualidade, tempo de espera (desenvolvimento rápido
ou lento de atividades), confiança (credibilidade), dentre outras, conforme se observa
na Tabela 1.
Tabela 1 – Fatores da imagem do CRC do Rio de Janeiro

Fonte: Carvalho (2009)

2.6 TIPOS DE FISCALIZAÇÃO
O artigo 70 da Constituição Federal de 88 destaca em quais os tipos de
fiscalização que o sistema de controle interno deve atuar:
“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)

2.6.1 Fiscalização Contábil
O American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), emitiu a seguinte
definição de Controle Interno:
“O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto
coordenado dos métodos e medidas adotados pela empresa, para
salvaguardar seu patrimônio, conferir exatidão e fidedignidade dos dados
contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a obediência às
diretrizes traçadas pela administração da companhia”. (AICPA, 1997)
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Dentro desse conceito classifica-se o controle interno em controle interno
contábil e controle interno administrativo.
O controle interno contábil relaciona-se com a proteção dos ativos e com a
validade dos registros contábeis. Como exemplos de controles contábeis podemos
citar:
a) sistemas de conferência, aprovação e autorização;
b) segregação de funções (pessoas que têm acesso aos registros contábeis
não podem custodiar ativos da empresa);
c) controles físicos sobre ativos;
d) auditoria interna.

2.6.2 Fiscalização Financeira
O controle financeiro envolve controle das receitas arrecadadas pelas
organizações militares, como: receita de cantinas, aluguel de campos de futebol.
Segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo 70, parágrafo único: “Prestará
contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que (...) arrecade (...)
dinheiros (...) públicos (...).
2.6.3 Fiscalização Patrimonial
O controle patrimonial envolve de controle do material sob responsabilidade
dos militares. O militar que desempenha funções possui sob sua responsabilidade
uma quantidade de materiais relacionados às suas atividades. Conforme a
Constituição Federal de 88, no artigo 70, parágrafo único: “Prestará contas qualquer
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que (...) gerencie bens (...) públicos (...).
2.6.4 Fiscalização Orçamentária
A lei 4320 de 64, em seu artigo 75 destaca que:
“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.” (BRASIL,1964)

Jund (2008) ao comentar a Lei 4.320 enfatiza que a execução orçamentária
constitui em obedecer aos estágios da despesa (empenho, liquidação e pagamento).
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O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria
para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de
condição.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
O pagamento configura a extinção do direito do fornecedor.

2.7 FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS PARA ANÁLISE MULTIVARIADA
As ferramentas estatísticas multivariadas são utilizadas quando, na realização
das pesquisas, há um grande número de variáveis analisadas, que não permite que
se obtenham conclusões apenas com uma visão unidimensional, ou seja,
considerando apenas uma variável, o que pode representar simplificações pouco
elaboradas dos modelos observados na natureza.
Porém ao se considerar muitas variáveis em um estudo, a interpretação dos
dados é mais difícil. A transformação linear é empregada para simplificar esses
dados, sendo fundamental em estatística multivariada. Dessa forma, a interpretação
será frequentemente mais fácil.
A

transformação

linear

combina

vários

escores

num

único,

sendo

cognitivamente mais simples de compreender por ser tratar de um único escore em
lugar de diversos. Cada variável observada pode ser expressa como uma
combinação linear ponderada de fatores. Conforme a equação que se segue:
X j = A1 j F1 + A2 j F2 + K + Amj Fm

Dentre as técnicas mais utilizadas para análise multivariada, que envolvem o
uso de transformações lineares, temos a Análise Fatorial e a Regressão Múltipla.
2.7.1 Análise Fatorial
A análise é uma técnica estatística multivariada que tem por objetivo explicar
um conjunto de variáveis, com poucas variáveis transformadas, obtidas através das
variáveis observadas na pesquisa realizada. Essas variáveis transformadas são
resultados das transformações lineares.
Segundo Corrar, Paulo e Dias (2007, p. 74), a análise fatorial é uma “técnica
estatística que busca, através da avaliação de um conjunto de variáveis, a
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identificação de dimensões de variabilidade comuns existentes em um conjunto de
fenômenos”.
Conforme Vieira e Ribas (2011):
“À análise de fator interessa investigar se as covariâncias ou correlações de um
conjunto de variáveis observadas podem ser explicadas em termos de um número
menor de construtos não observados denominados variáveis latentes ou fatores
comuns”. (VIEIRA e RIBAS, 2011, p. 29)

Segundo Hair Jr. et al. (1998, p. 103), quando não há base quantitativa
consolidada para se obter o número de fatores, pode-se utilizar o critério dos
autovalores maiores ou iguais a 1, reduzindo o número inicial até se obter razoável
interpretabilidade. Autovalor é a variância explicada pelo fator. Autovalor menor do
que 1 explica menos do que a variância de uma variável observada.
A análise fatorial é processada em etapas. A primeira etapa constitui na
elaboração da matriz de correlação das variáveis observadas. A montagem de uma
matriz torna prática a verificação do grau de associação entre as variáveis duas a
duas, pois permite, por meio do cruzamento das linhas e colunas da matriz, obter a
correlação entre as variáveis.
Após a montagem da matriz de correlação, deve-se analisar se o
determinante é diferente de zero, pois, caso contrário, não há solução analítica, pois
ele define se determinada matriz quadrada terá inversa. Operações com matrizes
necessitam de matriz inversa, notadamente a divisão. Determinante igual a zero
reflete a existência de pelo menos uma dependência linear na matriz, resultado
obtido, conforme a propriedade das matrizes, segundo a qual, se uma linha ou
coluna for resultante da combinação linear de uma ou mais linhas ou colunas, o
determinante é zero. O que significa na prática em dizer que, segundo Vieira e Ribas
(2011), “as respostas de determinado respondente de questionário estruturado
constituem réplica exata ou combinação linear das respostas de um segundo
respondente”. Na prática, a matriz deixa de ser quadrada.
Nessa fase, a medida de Adequação da Amostra deve ser superior a 0,70,
sendo inadequada quando inferior a 0,50. O teste KMO e a Measure Sampling
Adequacy (MSA) de Kaiser avaliam se há correlações significativas o suficiente para
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justificar a análise de fatores. O SPSS, software amplamente utilizado em pesquisas
desse nível, mostra o MSA para cada variável na matriz de correlação anti-imagem.
Realiza-se, ainda, o teste de esfericidade de Bartlet, que testa a hipótese
nula de que a matriz de correlações é uma matriz identidade, uma vez que, nesse
tipo de matriz, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os
elementos são iguais a zero, indicando que a correlação entre as variáveis
observadas é inexistente para cada par de variáveis observadas analisado na matriz.
A etapa seguinte envolve a extração dos fatores mais significativos que
representarão os dados.
Na próxima fase é realizada rotação dos fatores para facilitar a interpretação
dos mesmos. A rotação Varimax permite identificar claramente qual o fator onde a
carga é mais elevada.
As comunalidades representam a quantidade de variância explicada pela
solução de fator para cada variável. Pelo menos metade da variância de cada
variável deve ser levada em conta; as variáveis com comunalidades menores do que
0,50 não exibem explicação suficiente. Como não faz sentido considerar fatores que
expliquem menos variância que uma variável observada, os fatores precisam ter
autovalor superior a 1.
A carga fatorial constitui a correlação entre a variável observada e os fatores.
Ela permite a leitura dos fatores.
Somente variáveis com carga fatorial mínima de 0,30, o que corresponde a
cerca de 10% (0,30²) de sua variância, devem ser consideradas relevantes na
análise fatorial (Hair et al, 1998), quanto mais elevada a carga, maior é a influência
do fator.
Segundo Vieira e Ribas (2011) a comunalidade é a proporção da variância de
uma variável observada que é explicada pelos fatores extraídos.
2.7.2 Regressão Múltipla
Para Hair (2008), a regressão múltipla tem por objetivo usar as variáveis
independentes cujos valores são conhecidos para prever os valores da variável
dependente.
Para o autor, no processamento da regressão múltipla, deve ser avaliada a
multicolinearidade, que se refere à correlação entre três ou mais variáveis
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independentes, que se evidencia quando uma variável sofre regressão em relação
às outras.
O coeficiente de correlação múltipla (R) indica a relação entre um critério e o
somatório dos pesos suas variáveis preditoras. O R2 representa a quantidade de
variância do critério que é explicada pela associação/combinação dos preditores. Ao
utilizarmos R, desejamos encontrar a combinação de variáveis que fornecerá a
predição mais precisa do critério, portanto é importante saber o quanto cada um dos
mecanismos de predição contribui para a variação total explicada, encontrando as
variáveis que melhor reduzirão os erros de predição.
A equação de predição da regressão múltipla segue o modelo de regressão
de duas variáveis (Y = a + bX), diferindo apenas na existência de mais de uma
variável X, conforme a equação:
          …    .
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3 - METODOLOGIA
3.1 TIPO DE PESQUISA
O estudo é baseado em uma análise quantitativa. Julgou-se mais adequada
essa análise, uma vez que a pesquisa envolve fenômenos descritivos (descrever
determinado acontecimento) e causais (identificar as causas de determinado fato).
Segundo Hair et al. (2010, p. 107) afirmam que “os métodos de pesquisa quantitativa
são mais usados com concepções de pesquisa descritivas e causais”.
Neste propósito, será utilizada uma abordagem metodológica, numa
perspectiva quantitativa sobre a atuação do controle interno no Exército Brasileiro
com o intuito de apresentar possíveis soluções, visando sanar ou minimizar os
efeitos resultantes da problemática hoje existente, relacionados à ênfase de que
como o controle interno é visto pelos gestores submetidos à fiscalização.
3.2 COLETA DE DADOS
Para Gil (1987), o saber na área científica é, ao mesmo tempo, provisório,
dado que está sempre sujeito à revisão e sempre sendo questionado, testado, e
confiável, porque, uma vez que obedece rigorosamente ao método científico,
apresenta um retrato mais próximo da realidade que procura descrever.
Os dados foram obtidos através da pesquisa de survey que conforme a
definição de Malhotra (2006) e Hair et al. (2010), é a pesquisa em que se emprega
um questionário estruturado para colher informações de uma parcela significativa da
população. Também foram realizados consultas em fontes primárias, como por
exemplo, artigos, livros, relatórios científicos, patentes, dissertações, teses, e fontes
secundárias, como as bibliografias, os dicionários e as enciclopédias, as publicações
ou periódicos de indexação e resumos, os artigos de revisão, catálogos, entre
outros.
A coleta de dados na pesquisa de survey foi realizada por meio de um
questionário estruturado e autoadministrado, utilizando escala Likert constituída por
cinco alternativas de resposta. O questionário (Apêndice A) foi aplicado numa
amostra de militares do Exército Brasileiro, a fim de avaliar aspectos da Imagem do
Controle Interno, obtendo-se 73 respostas válidas.
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3.2.1 Questionário
Durante o trabalho de pesquisa bibliográfica sobre o conceito de imagem,
foram verificados alguns conceitos similares. No intuito de condensar esses
conceitos, os dados foram agrupados de forma a reduzir o número de definições
para o construto imagem.
Cabe destacar que, na revisão da literatura, não há como comprovar que
esses fatores se caracterizem por essas variáveis. Porém, baseando-se na teoria,
obtém-se evidências que reforçam a relação entre as variáveis observadas e o
construto Imagem do Controle Interno, conforme é observado no Quadro 3.
Quadro 3 - Relação das variáveis com tipo de fiscalização
Nome
Variável
CONFIA.SEG

Tipo de
Fiscalização
Contábil

CONFIA.REC

Financeira

CONFIA.MAT

Patrimonial

CONFIA.PAG

Orçamentária

QUALI.SEG

Contábil

QUALI.REC

Financeira

QUALI.MAT

Patrimonial

QUALI.PAG

Orçamentária

TRANSP.SEG

Contábil

TRANSP.REC

Financeira

TRANSP.MAT

Patrimonial

TRANSP.PAG

Orçamentária

PRAZO.SEG

Contábil

Aspecto da
Fiscalização
Segregação de
funções
Arrecadação de
Receitas
Conferência de
Material Carga
Confrontação
Pagamentos
X
Liquidações
(materiais
recebidos)
Segregação de
funções
Arrecadação de
Receitas
Conferência de
Material Carga
Confrontação
Pagamentos
X
Liquidações
(materiais
recebidos)
Segregação de
funções
Arrecadação de
Receitas
Conferência de
Material Carga
Confrontação
Pagamentos
X
Liquidações
(materiais
recebidos)
Segregação de

Aspecto da
Imagem
Confiança

Qualidade

Transparência

Prazo

Autores
Andreassen e Lindestad
(1998),Vieira(2003);
Schwariger
(2004);
Ferreira et al. (2009);
Miguel
e
Brunstein
(2010); Tomaz e Brito
(2010)
;
Carvalho
(2009);
Monteiro
e
Teixeira (2009); Brady e
Cronin Jr (2001)

Andreassen e Lindestad
(1998), Cronin Jr, Brady
e Hult (2000); Brady e
Cronin
Jr
(2001);
Vieira(2003);
Schwariger
(2004);
Macedo,
Cipola
e
Ferreira (2008)

Dowling (1996);
Cronin
Jr
Schwariger
Hillenbrand e
(2007); Tomaz
(2010)

Brady e
(2001);
(2004);
Money
e Brito

Brady e Cronin Jr (2001)
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funções
PRAZO.REC

Financeira

PRAZO.MAT

Patrimonial

PRAZO.PAG

Orçamentária

; Carvalho (2009)

Arrecadação de
Receitas
Conferência de
Material Carga
Confrontação
Pagamentos
X
Liquidações
(materiais
recebidos)

Fonte: Elaboração própria
3.3 TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados obtidos nos questionários foram inicialmente tabulados no Excel.
Para a organização dos dados e teste de hipóteses utilizou-se o SPSS for Windows
– versão 17.0.
No tratamento dos dados foi utilizada a Análise Fatorial, cujo objetivo é reduzir
a um conjunto menor de fatores. Os fatores são percebidos como variáveis latentes
sem

dependência

explicadas

pelas

variações

das

variáveis

dependentes

observadas.
Para se determinar quais são os fatores da imagem do controle interno
utilizou-se a Análise Fatorial Exploratória, uma vez que não se conhece a estrutura
de fatores (Sharma, 1996, p. 128). O mesmo procedimento foi adotado por Kazoleas
et al. (2001), Leblanc e Nguyen (1996) e van Heerdeb e Puth (1995). Para se utilizar
a Análise Fatorial Confirmatória seria necessário que a estrutura dos fatores fosse
conhecida (Sharma, 1996, p. 128).
Para verificar a influência da imagem do controle interno sobre o desempenho
percebido utilizou-se uma regressão múltipla (Hair Jr. et al., 1998; Gujarati, 1988).

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA
A população para a variável latente Imagem do Controle Interno é formada
por militares do Exército Brasileiro, tenentes, capitães e sargentos. Todos servindo
nas guarnições do Rio de Janeiro ou São Paulo.
Os militares entrevistados exerciam suas funções nas áreas de finanças e de
pessoal, áreas sujeitas à fiscalização pelos órgãos de controle interno.
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3.5 SELEÇÃO DE SUJEITOS
A amostra foi realizada por conveniência. Por este motivo, na seleção dos
participantes, foram envidados esforços no sentido de proporcionar a máxima
representatividade de cada população considerada.
Uma das preocupações em relação à seleção de sujeitos foi que os militares
respondentes tivessem contato com a administração das organizações militares por
onde serviram, pois nem todos os militares sofrem fiscalização direta dos órgãos de
controle interno.

3.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO
Vergara (1997, p.59) afirma que “todo método tem possibilidades e
limitações”. Sendo assim, é conveniente antecipar-se às possíveis críticas dos
leitores, informando quais as limitações sofridas pela pesquisa que, todavia, não
invalidaram sua realização.
O modelo limita-se à escolha de um tema relacionado à atividade militar.
Mesmo dentro do Exército Brasileiro há distinção entre as práticas de controle
interno adotadas pelas organizações militares, em função das peculiaridades de
cada organização, em virtude das missões que são atribuídas a elas de forma a
contemplar cada uma das atividades desenvolvidas pela Força Terrestre.
Outra limitação do método refere-se à escassez de informações referentes ao
tema controle interno no Exército Brasileiro, dado que existem informações que são
restritas aos sistemas corporativos utilizados, não só pelas organizações militares
em geral, mas também por toda a Administração Pública.
Outra limitação do método encontra-se na seleção da amostra por
conveniência. A falta de aleatoriedade na seleção da amostra das OM do Exército e
das regiões do Brasil impossibilita generalizações dos resultados.

3.7 DEFINIÇÕES DAS HIPÓTESES
A principal hipótese da investigação é a de que: a imagem do controle interno
do Exército Brasileiro, em termos de suas dimensões, sob a ótica dos militares
fiscalizados, exerce impacto na avaliação deste controle interno (H0).
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Além disso, fruto da revisão teórica estabelecem-se as seguintes hipóteses
acerca da Imagem Institucional:
H1 - O controle interno realiza um serviço de excelência na verificação da
segregação de funções.
H2 - O fiscalizado confia no serviço de verificação da segregação de funções
executado pelo controle interno.
H3 - O controle interno realiza um serviço transparente na verificação da
segregação de funções.
H4 - O controle interno realiza um serviço dentro do prazo na verificação da
segregação de funções.
H5 - O controle interno realiza um serviço qualificado na verificação de todas
as receitas arrecadadas pelas OM.
H6 - O fiscalizado acredita no serviço de verificação das receitas arrecadadas
pelas OM’s executado pelo controle interno.
H7 - O controle interno realiza um serviço transparente na verificação de todas
as receitas arrecadadas pelas OM.
H8 - O controle interno realiza um serviço dentro do prazo na verificação de
todas as receitas arrecadadas pelas OM.
H9 - O controle interno realiza um serviço de excelência na conferência do
material carga.
H10 - O fiscalizado confia na conferência do material carga executado pelo
controle interno.
H11 - O controle interno realiza um serviço transparente na conferência do
material carga.
H12 - O controle interno realiza um serviço dentro do prazo na verificação da
consistência entre o registro patrimonial e a aquisição que o originou.
H13 - O controle interno realiza um serviço de excelência o controle interno
verifica se os pagamentos realizados a fornecedores correspondem a materiais
entregues ou serviços prestados.
H14 - O fiscalizado confia na verificação de que os pagamentos realizados a
fornecedores correspondem a materiais entregues ou serviços prestados executado
pelo controle interno.
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H15 - O controle interno realiza um serviço transparente na verificação de que
os pagamentos realizados a fornecedores correspondem a materiais entregues ou
serviços prestados.
H16 - O controle interno realiza um serviço dentro do prazo na verificação de
que os pagamentos realizados a fornecedores correspondem a materiais entregues
ou serviços prestados.
As hipóteses serão abordadas através das variáveis geradas pelo cruzamento
dos aspectos de fiscalização (contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial) e dos
aspectos da imagem (confiança, qualidade, transparência e prazo), conforme os
quadros 3 e 4.
Quadro 4 - Relação entre variáveis e hipóteses
QUALI.SEG

H1 - O controle interno realiza um serviço de excelência na verificação
da segregação de funções

CONFIA.SEG

H2 - O fiscalizado confia no serviço de verificação da segregação de
funções executado pelo controle interno

TRANSP.SEG

H3 - O controle interno realiza um serviço transparente na verificação
da segregação de funções

PRAZO.SEG

H4 - O controle interno realiza um serviço dentro do prazo na
verificação da segregação de funções

QUALI.REC

H5 - O controle interno realiza um serviço qualificado na verificação de
todas as receitas arrecadadas pelas OM

CONFIA.REC

H6 - O fiscalizado acredita no serviço de verificação das receitas
arrecadadas pelas OM executado pelo controle interno

TRANSP.REC

H7 - O controle interno realiza um serviço transparente na verificação
de todas as receitas arrecadadas pelas OM

PRAZO.REC

H8 - O controle interno realiza um serviço dentro do prazo na
verificação de todas as receitas arrecadadas pelas OM

QUALI.MAT

H9 - O controle interno realiza um serviço de excelência na

49

conferência do material carga
CONFIA.MAT

H10 - O fiscalizado confia na conferência do material carga executado
pelo controle interno

TRANSP.MAT

H11 - O controle interno realiza um serviço transparente na
conferência do material carga

PRAZO.MAT

H12 - O controle interno realiza um serviço dentro do prazo na
verificação da consistência entre o registro patrimonial e a aquisição
que o originou

QUALI.PAG

H13 - O controle interno realiza um serviço de excelência o controle
interno verifica se os pagamentos realizados a fornecedores
correspondem a materiais entregues ou serviços prestados

CONFIA.PAG

H14 - O fiscalizado confia na verificação de que os pagamentos
realizados a fornecedores correspondem a materiais entregues ou
serviços prestados executado pelo controle interno

TRANSP.PAG

H15 - O controle interno realiza um serviço transparente na verificação
de que os pagamentos realizados a fornecedores correspondem a
materiais entregues ou serviços prestados

PRAZO.PAG

H16 - O controle interno realiza um serviço dentro do prazo na
verificação de que os pagamentos realizados a fornecedores
correspondem a materiais entregues ou serviços prestados

Fonte: Elaboração própria
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Em uma fase inicial, a análise dos resultados se deu de forma a apresentar
produtos processados pela estatística utilizada. Em um segundo momento, baseado
nos resultados obtidos na primeira etapa foi realizada a discussão dos resultados
obtidos.
4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Inicialmente, partiu-se de um total de 16 itens originais, que equivaliam às
hipóteses consideradas. Para depurar a amostra, foram realizadas eliminações
sucessivas de variáveis observadas, de forma que todas as variáveis observadas
tivessem carga fatorial significante em apenas 1 fator.
Ao realizar o processamento dos dados, foram geradas matrizes de
correlação, que mostra a intensidade da associação entre as variáveis. Todos os
determinantes das matrizes são maiores que zero, conforme anexos “D”,”E” e “F”,
logo não existe dependência linear nas matrizes, ou seja, nenhumas das respostas
do questionário estruturado são repetições fiéis ou combinação linear de outros
respondentes. (VIEIRA et al, 2011, p. 40).
Para avaliar se as amostras apresentam número suficiente de correlações
significativas adequado à análise fatorial, foram realizados testes Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO).
Na intenção de verificar a hipótese nula de que as matrizes de correlações
são matrizes identidade, ou seja, existe relação entre as variáveis observadas,
permitindo o processamento da análise fatorial, foram realizados testes de
esfericidade de Bartlet.
Através da Matriz Rotacionada, que exibe variáveis agrupadas para cargas
elevadas entre fatores, foram obtidos 4 fatores, conforme se observa na Tabela 1.
Porém, verificou-se que as variáveis QUALI.REC, CONFIA.REC, TRANSP.REC,
PRAZO.MAT e TRANP.SEG apresentaram problemas, pois possuíam cargas
significantes sobre mais de um fator.
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Tabela 2 - Matriz de Fatores Rotacionada com 4 Fatores
Rotated Factor Matrix
Factor
1

2

QUALI.PAG

,817

TRANSP.PAG

,771

PRAZO.PAG

,732

CONFIA.PAG

,675

3

QUALI.REC

,834

PRAZO.REC

,733

CONFIA.REC

,642

TRANSP.REC
PRAZO.MAT

,433

4

,303

,556
,400

,314

CONFIA.SEG

,772

QUALI.SEG

,682

PRAZO.SEG

,609

TRANSP.SEG

,577

,353

,300

TRANSP.MAT

,911

CONFIA.MAT

,693

QUALI.MAT

,588

Fonte: SPSS
Como havia várias variáveis com cargas significantes, o número de fatores foi
reduzido de 4 para 2 (Hair Jr. et al., 1998), resultando na Matriz de Fatores
Rotacionada conforme a Tabela 2.
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Tabela 3 - Matriz de Fatores Rotacionada com 2 Fatores
Rotated Factor Matrix
Factor
1

2

QUALI.PAG

,871

PRAZO.PAG

,781

TRANSP.PAG

,753

CONFIA.PAG

,741

CONFIA.SEG

,869

QUALI.SEG

,652

PRAZO.SEG

,563

CONFIA.MAT

,388

,481

QUALI.MAT

,435

Fonte: SPSS
Porém, apesar da redução do número de fatores, a variável CONFIA.MAT
ainda apresentava carga significante nos fatores 1 e 2.
Em uma terceira tentativa, suprimiu-se a variável CONFIA.MAT (Hair Jr. et al.,
1998). Dessa vez, todas as variáveis apresentaram somente uma carga significante
por fator, de acordo com a Tabela 3. O percentual da variância explicada pelos dois
fatores

mostrou-se

satisfatório,

aproximadamente 65% da variância.

uma

vez

que

os

dois

fatores

explicam
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Tabela 4 - Matriz de Fatores Rotacionada após Supressão da Variável CONFIA.MAT
Rotated Factor Matrix
Factor
1

2

QUALI.PAG

,880

PRAZO.PAG

,802

TRANSP.PAG

,757

CONFIA.PAG

,726

CONFIA.SEG

,922

QUALI.SEG

,674

PRAZO.SEG

,550

QUALI.MAT

,351

Fonte: SPSS
Ao concluir que a Análise Fatorial revelaria 2 fatores, foi realizada uma
Regressão Múltipla entre esse dois fatores e a variável dependente AVAL.CI, que
demonstrou que apenas o fator 1 apresentava significância menor que 5% para a
regressão, conforme se observa Tabela 4.
Tabela 5 - Regressão Múltipla entre Fatores 1 e 2 e a Variável Dependente AVAL.CI
Coefficients
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,153

,143

REGR factor score 1 for

-,412

,152

-,145

,152

Coefficients
Beta

t

Sig.

50,113

,000

-,308

-2,707

,009

-,109

-,956

,343

analysis 4
REGR factor score 2 for
analysis 4

Fonte: SPSS
O esquema a seguir sintetiza a pesquisa e os resultados obtidos através da
Análise Fatorial e da Regressão Múltipla.
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Figura 1 – Esquema Explicativo da Pesquisa

Fonte: Elaboração própria
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Neste capítulo serão abordadas as conclusões a respeito da hipótese
principal do trabalho, além das recomendações que poderiam embasar futuros
estudos.
5.1 CONCLUSÕES
Por meio da última Matriz de Fatores Rotacionada (Tabela 3), observa-se que
restaram

somente

as

variáveis

QUALI.PAG,

PRAZO.PAG,

TRANSP.PAG,

CONFIA.PAG, CONFIA.SEG, QUALI.SEG, PRAZO.SEG e QUALI.MAT. Com isso,
percebe-se que, na visão dos fiscalizados (gestores), os órgãos de controle interno
focam suas auditorias na verificação de que os pagamentos realizados a
fornecedores correspondem a materiais entregues ou serviços prestados (variáveis
QUALI.PAG, PRAZO.PAG, TRANSP.PAG, CONFIA.PAG), na verificação da
segregação de funções (variáveis CONFIA.SEG, QUALI.SEG, PRAZO.SEG) e na
conferência do material carga (variável QUALI.MAT).
Diante da exclusão das outras variáveis observadas há necessidade de se
implementarem medidas que possam valorizar as ações expressas nessas variáveis.
Nenhuma das variáveis ao aspecto Fiscalização Financeira apresentou carga
significante na Matriz de Fatores Rotacionada da Tabela 3, o que indica que ações
para operacionalizar a arrecadação de receitas precisam ser melhor implementadas.
Esse comportamento talvez seja resultado da cultura das organizações públicas em
geral que se preocupam mais com as despesas do que com as receitas geradas,
reflexo da administração burocrática, na qual a forma predomina sobre o resultado.
A Matriz de Fatores revela a existência de apenas duas dimensões para a
imagem do controle interno. O fator 1 pode ser interpretado como a dimensão
Orçamento, já que apenas variáveis observadas do aspecto Fiscalização
Orçamentária possuem carga significante nesse fator. O fator 2 pode ser
interpretado como a dimensão Contábil da imagem do controle interno, pois, das
variáveis

que

possuem

carga

significante,

as

CONFIA.SEG,

QUALI.SEG,

PRAZO.SEG compõem o aspecto Fiscalização Contábil e a variável QUALI.MAT,
apesar de se relacionar com a Fiscalização Patrimonial, também tangencia a
Fiscalização Contábil, através dos controles físicos sobre os ativos (controle interno
contábil).
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Da análise da Regressão Múltipla apenas a dimensão Orçamento, como
variável independente exerceu impacto na avaliação do controle interno, que é a
variável dependente. Com isso a hipótese principal (H0) se confirma, ou seja, a
imagem do controle interno do Exército Brasileiro, em termos de suas dimensões
constituintes, sob a ótica dos militares fiscalizados, exerce impacto na avaliação
deste controle interno.
Dessa forma, a imagem do controle interno, representada pela dimensão
Orçamento, impacta de forma negativa a avaliação dos fiscalizados em relação ao
órgão de controle interno, pois, como se observa na Tabela 4, o coeficiente de
regressão é negativo.
Este resultado denota uma aversão à atividade de auditoria. Essa tendência é
confirmada por Castro (2010) ao afirmar que:
“as pessoas não gostam de auditoria, porque rejeitam ser fiscalizadas. É
uma questão sociológica! O auditado se sente tolhido em suas ações;
exposto ao ridículo; diminuído em seus valores, principalmente se for uma
pessoa que tem um autovalor elevado, não se admite ser repreendida e não
aceita crítica.”

Ainda segundo o autor a causa desse comportamento é o fato do auditor
expor seus erros aos seus superiores.
Essa relação complexa entre auditor e auditado dificulta a atividade de
auditoria, pois o auditado precisa fornecer ao auditor informações para o
desempenho de suas funções como fiscalizador. Para minimizar esses problemas
uma das soluções é o auditor agir de forma a tentar mostrar que seu objetivo é a
melhoria da gestão dos recursos públicos. Castro (2010) destaca a importância da
seleção criteriosa de pessoal, pois a qualificação adequada de funcionários
preceitua que a eficácia dos controles internos administrativos depende diretamente
da competência, da formação profissional e da integridade dos funcionários.
Portanto, é imprescindível que haja uma política de pessoal que assegure seleção
rigorosa e treinamento sistemático, bem como o rodízio de funções com vistas a
reduzir, ou mesmo eliminar, a possibilidade de fraudes.
Como resultado da pesquisa, destaca-se ainda que, conforme está elucidado
na Figura 1, duas dimensões da imagem do controle interno foram “reveladas” pela
análise fatorial: Contábil e Orçamento. No entanto, da análise da regressão múltipla
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apenas a dimensão Orçamento exerceu impacto sobre a avaliação do controle
interno.
5.2 RECOMENDAÇÕES
Em virtude do amplo espectro que envolve a pesquisa a respeito de temas
como imagem e percepção de desempenho, outras pesquisas podem ser realizadas,
uma vez que este trabalho não esgota o assunto. Podem ser utilizadas outras
organizações públicas e privadas, que irão confirmar os resultados aqui obtidos.
Levando se em consideração o aspecto regional, uma vez que a pesquisa os
entrevistados foram dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, outros
resultados podem ser obtidos, se os respondentes forem de outras regiões do País,
dado que podem haver diferenças na relação entre imagem e desempenho entre
auditores e auditados, dentro do sistema de controle interno de cada organização
pesquisada.
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ANEXO A - Estrutura do Controle Interno do Poder Executivo Federal

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
PODER EXECUTIVO FEDERAL
PODER LEGISLATIVO

PODER JUDICIÁRIO

PODER EXECUTIVO

CONTROLADORIA–GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE (Subd Tec/Normativa)
ÓRGÃOS SETORIAIS
Controladorias
Regionais
(Estados)

MD
(CISET)
EB
(SEF)

MRE
AGU
(CISET) (CISET)
MB

Aer

CCIEX
ICFEx (11)

Fonte: Secretaria de Economia e Finanças

C. CIVIL
(CISET)
U Setoriais
U Ct Interno
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ANEXO B - Estrutura do Controle Interno do Exército Brasileiro

REPOSICIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

PODER EXECUTIVO

PODER JUDICIÁRIO

CONTROLADORIA–GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE (Subd Tec/Normativa)

ÓRGÃOS SETORIAIS
Controladorias
Regionais (Estados)
(Estados)

MD
(CISET)
EB
(CCIEx)

MRE
AGU
(CISET) (CISET)
MB

Aer

ICFEx (11)
Vinculação p/ Atv Controle Interno

Fonte: Secretaria de Economia e Finanças

C. CIVIL
(CISET)
U Setoriais
U Ct Interno
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ANEXO C - Distribuição do Controle Interno do Exército Brasileiro

ESTRUTURA DO CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO
(ICFEx)
FORTALEZA 10ª - 21 UG

BELÉM 8ª - 17 UG

RECIFE 7ª - 42 UG

MANAUS 12ª - 34 UG
BRASÍLIA 11ª - 44 UG

CAMPO GRANDE 9ª - 29 UG

653 OM

JUIZ DE FORA 4ª - 25 UG

420 UG
RIO DE JANEIRO 1ª-66 UG
CURITIBA 5ª - 36 UG

PORTO ALEGRE 3ª - 76 UG

SÃO PAULO 2ª - 30 UG

Fonte: Secretaria de Economia e Finanças
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ANEXO D - Resultado da Análise Fatorial com 16 Variáveis Observadas
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ANEXO E - Resultado da Análise Fatorial após Supressão das Variáveis
CONFIA.REC, TRANSP.REC, PRAZO.MAT e TRANSP.SEG e Redução do
Número de Fatores de 2 para 4
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ANEXO F - Resultado da Análise Fatorial após Supressão da Variável
CONFIA.MAT
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ANEXO G - Resultado da Regressão Múltipla
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APÊNDICE A - Questionário sobre Imagem Institucional
A sua contribuição é fundamental para uma pesquisa de Mestrado. Sem ela não seria
possível esse estudo. Para responder à pesquisa marque um X nos campos de 1 a 5 de acordo com
a legenda.
Grato pela ajuda!
Legenda:
1 - Concordo totalmente; 2 – Concordo; 3 - Não concordo nem discordo; 4 – Discordo; 5 - Discordo
totalmente
1. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço de excelência na verificação da segregação de
funções.
1

2

3

4

5

2. O fiscalizado confia no serviço de verificação da segregação de funções executado pelo
controle interno (ICFEx).
1

2

3

4

5

3. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço transparente na verificação da segregação de
funções.
1

2

3

4

5

4. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço dentro do prazo na verificação verificação da
segregação de funções.
1

2

3

4

5

5. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço qualificado na verificação de todas as receitas
arrecadadas pelas OM (receita de cantinas, aluguel de campos de futebol etc).
1

2

3

4

5

6. O fiscalizado acredita no serviço de verificação das receitas arrecadadas pelas OM (receita de
cantinas, aluguel de campos de futebol etc) executado pelo controle interno (ICFEx).
1

2

3

4

5

7. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço transparente na verificação de todas as receitas
arrecadadas pelas OM(receita de cantinas, aluguel de campos de futebol etc).
1
2
3
4
5
8. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço dentro do prazo na verificação de todas as receitas
arrecadadas pelas OM(receita de cantinas, aluguel de campos de futebol etc).
1

2

3

4

5

9. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço de excelência na conferência do material carga.
1

2

3

4

5

10. O fiscalizado confia na conferência do material carga executado pelo controle interno (ICFEx).
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1

2

3

4

5

11. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço transparente na conferência do material carga.
1

2

3

4

5

12. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço dentro do prazo na verificação da consistência
entre o registro patrimonial e a aquisição que o originou.
1

2

3

4

5

13. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço de excelência o controle interno verifica se os
pagamentos realizados a fornecedores correspondem a materiais entregues ou serviços
prestados.
1

2

3

4

5

14. O fiscalizado confia na verificação de que os pagamentos realizados a fornecedores
correspondem a materiais entregues ou serviços prestados executado pelo controle interno
(ICFEx).
1

2

3

4

5

15. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço transparente na verificação de que os
pagamentos realizados a fornecedores correspondem a materiais entregues ou serviços
prestados.
1

2

3

4

5

16. O controle interno (ICFEx) realiza um serviço dentro do prazo na verificação de que os
pagamentos realizados a fornecedores correspondem a materiais entregues ou serviços
prestados.
1

2

3

4

5

17. Qual seu sexo? ___________
18. Qual sua idade? __________
19. Qual sua escola de formação? __________
20. Qual sua Arma/Quadro/Serviço? ____
21. Possui algum curso superior na área de administração, contabilidade, auditoria? _________
22. Qual nota você dá, de 0 a 10, ao controle interno? ________

