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1. INTRODUÇÃO 

O referencial técnico, aqui apresentado, tem o objetivo de apresentar o modelo de 

Governança Municipal com enfoque no Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal 

de Fortaleza (PMF). Este documento se propõe a apresentar aos órgãos e entidades da 

PMF e à sociedade civil uma base teórica sobre o tema, o sistema de controle interno 

existente na PMF, bem como contribuir para o aperfeiçoamento do processo de governança 

municipal. Ele é o primeiro, de muitos outros manuais que a Controladoria e Ouvidoria Geral 

do Município de Fortaleza (CGM) pretende publicar ao longo dos próximos anos. 

O presente trabalho foi desenvolvido com base em diversos outros documentos 

publicados por entidades de renome nacionais e internacionais como o Tribunal de Contas 

da União (TCU), a Controladoria Geral da União (CGU), o Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), a International Organization for 

Standardization (ISO), Institute of Internal Auditors (IIA), dentre outros. 

Vale reforçar que os conceitos de governança aqui dispostos têm como foco a 

governança organizacional no setor público na perspectiva do controle e da gestão, não se 

confundindo com a governança de políticas públicas de governo e nem com a governança 

de uma área específica de negócio, embora estejam relacionadas e interdependentes. 

A governança pública deve ser tratada como o direcionador dos esforços de gestão 

para resultados de interesse da sociedade, não se confundindo com a própria gestão. 

Considera-se que, para governar, é preciso a realização de três atividades: avaliar as 

demandas das partes interessadas e estabelecer os problemas/ serviços prioritários; 

direcionar a capacidade de realização da organização para a efetiva resolução dos 

problemas/ serviços priorizados; e monitorar a gestão da organização para garantir que as 

direções estabelecidas sejam cumpridas e que os ajustes de percurso sejam realizados a 

tempo de evitar que os riscos impeçam ou prejudiquem a consecução dos objetivos. Por fim, 

conforme poderá ser visto neste documento, as diversas práticas que implementam essas 

três atividades de governança podem ser agrupadas em três mecanismos gerais: o de 

liderança, o de estratégia e o de controle (adaptado de BRASIL, 2020). 

Considera-se que as organizações públicas existem para participar da execução de 

políticas públicas ou para prestar serviços à sociedade, ou ambas as coisas. Neste contexto, 

para atender as demandas sociais é fundamental fortalecer ainda mais os mecanismos de 

governança como forma de reduzir o distanciamento entre Estado e sociedade. A sociedade 

deve exercer seu papel de principal interessada nos resultados do Estado e demandar dele 
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novas estruturas de governança que possibilitem a ela o desempenho de funções de 

avaliação, direcionamento e monitoramento de ações (Adaptado de BRASIL, 2014). 

No âmbito Municipal, a CGM tem como propósito primordial, o aprimoramento da 

governança e da gestão pública na Prefeitura Municipal de Fortaleza, estando em interface 

direta de apoio as duas funções. Espera-se que, ao disponibilizar orientações como esta e 

outras que futuramente virão, possamos contribuir para aperfeiçoar o desempenho dos 

órgãos e entidades do poder executivo municipal bem como fornecer um manual explicativo 

do sistema de controle interno da PMF para a sociedade. 
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2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS  

As organizações públicas existem em decorrência da necessidade de prestação de 

serviços e/ ou implementação de políticas públicas sempre voltadas ao atendimento da 

população. Em nossa atual sociedade, Órgãos e Entidades Públicas não só devem ter como 

preceito esta realidade bem como não se admite mais estruturas caras, lentas e 

burocráticas. Há uma emergente cobrança por parte do cidadão e da sociedade de 

resultados mais eficientes e eficazes relacionados a políticas e serviços públicos. 

Nos dias atuais, um grande desafio ao gestor público é a definição da estrutura de 

governo e da dinâmica de trabalho dos órgãos e entidades públicas. Não se trata apenas de 

uma mudança cultural condicionada aos 4 anos de governo, trata-se de algo mais amplo, 

que necessita de uma sistematização de governo para que a recepção a mudanças e 

inovação seja algo perene, que possibilite a continuidade de um modelo de gestão eficiente. 

Todo este esforço em otimizar a estrutura organizacional de governo deve ter como 

objetivos o aumento da capacidade de entrega dos resultados demandados pela sociedade, 

a redução de custos do Estado e a melhora no gerenciamento dos seus riscos. Firmado 

nestes objetivos é que se encontra de fato a governança pública: aumentar e preservar o 

valor que o Estado entrega aos seus verdadeiros patrocinadores, os cidadãos. 

Função do Estado 

O Estado existe fundamentalmente para realizar o bem comum. Os teóricos que 

cuidam da análise desta finalidade do Estado a desdobram em três vertentes: o bem-estar; 

a segurança e a justiça. A interdependência dos fins do Estado assume particular 

importância em relação à grande e última finalidade do Estado: a promoção do bem comum. 

O Estado, nesse sentido, enquanto forma de organização política por excelência da 

sociedade, pode ser aceito como o espaço natural de desenvolvimento do poder político 

(BRASIL, 2020 apud MATIAS-PEREIRA, 2018). 

Papel da Administração Pública 

A Administração Pública é o aparelho de Estado organizado com a função de 

executar serviços, visando à satisfação das necessidades da população. Neste sentido, se 

apresenta como uma organização que tem o objetivo de pôr em prática funções políticas e 

serviços realizados pelo governo. Em outras palavras, é um conjunto de atividades 

destinadas à execução de obras e serviços, comissionados ao governo para o interesse da 

sociedade (BRASIL, 2020 apud MATIAS-PEREIRA, 2018). 

Governança 
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A palavra “governar” origina-se do grego e era usada para designar o ato de dar 

direção para um destino. Em empreitadas de pequeno tamanho, a pessoa que concebe a 

direção desejada é geralmente a mesma que implementa as ações necessárias para ir 

adiante. Por isso, provavelmente haverá coerência entre a direção definida, a ação para 

segui-la e o resultado alcançado. Porém, em empreitadas maiores, pode haver várias 

pessoas estabelecendo direções e ainda outras ocupadas com a execução delas. Como 

resultado, surgem os esperados conflitos que tornam mais difícil o alcance de resultados 

satisfatórios para todos. (adaptado de BRASIL, 2020). 

A origem da governança está associada ao momento em que organizações deixaram 

de ser geridas diretamente por seus proprietários (p. ex. donos do capital) e passaram à 

administração de terceiros, a quem foi delegada autoridade e poder para administrar 

recursos pertencentes àqueles. Neste momento há a ruptura entre as funções de definir 

uma direção, gerenciar e agir para o atingimento dos resultados desejados. Em situações 

como esta, não são raras as divergências de interesses entre proprietários e 

administradores, o que, em decorrência do desequilíbrio de informação, poder e autoridade, 

leva a um potencial conflito de interesse entre eles, na medida em que ambos tentam 

maximizar seus próprios benefícios (adaptado de BRASIL, 2014). 

A complexidade e o tamanho das organizações modernas e a dispersão da sua 

relação de propriedade são características que requerem regras para que haja convívio 

harmônico entre os proprietários e para que o direcionamento dado por eles seja 

implementado por administradores contratados. Para tanto, tais administradores recebem 

dos proprietários os recursos e o poder de comando (autonomia relativa) necessários para 

conduzir a organização na direção estabelecida e alcançar os objetivos almejados. Porém, é 

comum que os administradores, dados os seus interesses e preferências particulares, se 

comportem de maneira distinta daquela esperada pelos proprietários (conflito de interesse). 

Esse fenômeno cresce à medida que mais autonomia é dada aos administradores e 

menos informação e controle os proprietários (majoritários ou minoritários) tenham 

sobre a organização, ainda que seja um efeito esperado conforme se afastam da 

administração diária da organização e a delegam aos administradores. Isso é chamado de 

conflito agente-principal (ou conflito de agência): quando os interesses daqueles que têm 

direitos (principal) não são adequadamente atendidos pelos agentes incumbidos de 

respeitá-los e atendê-los (BRASIL, 2020 apud JENSEN; MECKLING, 2008). Neste cenário 

surge o chamado problema geral da governança corporativa: como aumentar a 

probabilidade de que administradores contratados efetivamente realizem os objetivos 
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estabelecidos pelos proprietários e como reduzir os conflitos entre sócios majoritários e 

minoritários? 

Primeiramente para tentar resolver este problema da governança corporativa é 

necessário distinguir a função da Governança e da Gestão. Enquanto a governança é a 

função direcionadora, a gestão é a função realizadora. A Figura a seguir representa essas 

distinções de modo resumido: enquanto a governança é responsável por estabelecer a 

direção a ser tomada, com fundamento em evidências e levando em conta os interesses 

do(s) proprietário(s) e partes interessadas, a gestão é a função responsável por planejar a 

forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer 

o controle de indicadores e de riscos (adaptado de BRASIL, 2020). 

 
Figura 1: Relação entre Governança e Gestão 

Fonte: BRASIL, 2020 
 

A governança se preocupa com a qualidade do processo decisório, sua efetividade e 

economicidade. A gestão, por sua vez, recebe o direcionamento superior e se preocupa com 

a qualidade da implementação desta direção, com eficácia e eficiência. Sendo assim, a 

governança, pela sua natureza (avaliar, dirigir e monitorar), está diretamente ligada às 

autoridades máximas das organizações, enquanto a gestão (execução), aos níveis tático e 

operacional das instituições. 

O propósito da governança não é a criação de mais controles e de mais burocracia. 

Ao contrário, a governança provê formas de descobrir oportunidades de remover controles 

desnecessários, que se tornam empecilhos à entrega de resultados, pois seu objetivo é a 

melhoria do desempenho da organização para a geração de valor (adaptado de BRASIL, 

2020 apud OCDE 2017). A preocupação existente aqui é saber se o agente tomará a 

decisão correta para o interesse do principal. Assim, fica clara a necessidade de elaborar 

mecanismos (de governança) de modo a minimizar essa equação. Por isso, a mera adoção 
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burocrática de práticas, sem foco nos resultados, não conduz à boa governança e nem 

condiz com ela (adaptado de BRASIL, 2020 e ALTOUNIAN et al., 2018). 

A governança, ao contrário da gestão, não é responsável pelo controle direto das 

tarefas executivas. Ela busca avaliar se existem controles sobre as tarefas executivas, 

monitorando-os e adotando medidas corretivas sob certas situações de risco previamente 

definidas (adaptado de ALTOUNIAN et al., 2018). O controle direto das tarefas executivas é 

de responsabilidade da gestão mais a frente será falado sobre este controle sendo ele a 

primeira linha de defesa segundo o IIA (2020). 
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3. GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

Assim como a governança corporativa, não existe um conceito único para 

governança em organizações públicas. Sua definição está sempre associada a um contexto 

e, principalmente, à abrangência a que ele se refere. 

Conforme apresentado pelo TCU, pode-se considerar que a Governança Pública 

organizacional é a aplicação de práticas de liderança, de estratégia e de controle, que 

permitem aos mandatários de uma organização pública e às partes nela interessadas avaliar 

sua situação e demandas, direcionar a sua atuação e monitorar o seu funcionamento, de 

modo a aumentar as chances de entrega de bons resultados aos cidadãos de maneira 

sustentável, em termos de serviços e de políticas públicas (adaptado de BRASIL, 2020). 

A governança pública organizacional parte do mesmo problema tratado pela 

governança corporativa: o conflito agente-principal (ou conflito de agência). Se, na seara 

privada, a visualização desse conflito é simples, na pública é preciso ampliar o ângulo de 

observação, uma vez que a sociedade, o cidadão e/ou os contribuintes ocupam o papel de 

acionistas como agentes principais e outorgantes do modelo de governança pública. Os 

contribuintes, responsáveis pelo pagamento de tributos necessários ao funcionamento do 

Estado, são responsáveis por capitalizar o governo para que ele possa produzir bens e 

serviços de interesse coletivo, enquanto os servidores públicos atuam na condição de 

“agentes”. A expectativa gira em torno de os administradores públicos alocarem os recursos 

da melhor forma possível, maximizando o resultado dos tributos. Assim, o retorno é 

expresso em dividendos sociais, proporcionados por bens e serviços de interesse coletivo 

ou difuso (adaptado de ALTOUNIAN et al., 2018 apud ROSSETTI, 2006).  

No caso do Estado brasileiro, há garantia constitucional de que o povo (ou sociedade 

brasileira) é o detentor original de todos os direitos e poderes: “Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição” (Constituição Federal de 1988, art. 1º) (BRASIL, 1988). Por isso, a sociedade 

assume o papel de “principal”, pois compartilha as percepções de finalidade e valor e detêm 

o poder social, podendo exercê-lo de forma conjunta e ordenada por meio de estruturas 

criadas para representá-la (BRASIL, 2020 apud DALLARI, 2005). 

Consequentemente, todas as pessoas que, em seu papel institucional, implementam 

a estrutura do Estado brasileiro são “agentes”, ou agentes públicos, que estão 

necessariamente a serviço do povo, observe figura a seguir: 
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Figura 2: Relação principal-agente no setor público 

Fonte: Elaboração própria 
 

Um fato interessante, que também pode ser extraído da figura anterior, é que os 

agentes na figura de servidores/ empregados públicos de forma ampla ocupam também o 

papel de principal, no caso estes são também cidadãos, observe: 

- São agentes pois são remunerados pelo dinheiro pago por tributos e por isso 

devem prestar serviço de qualidade a população; 

- Exercem o papel de Principal pois pagam seus tributos que contribui para o 

sustento da máquina pública e por isso devem exigir qualidade no serviço público prestado. 

Sendo assim, o sistema de governança pública deve determinar o equilíbrio de poder 

entre os envolvidos — cidadãos, representantes eleitos (governantes), alta administração, 

gestores e colaboradores — com vistas a permitir que o bem comum prevaleça sobre os 

interesses de pessoas ou grupos (adaptado de BRASIL, 2020 apud MATIAS-PEREIRA, 

2010). 

A governança pública organizacional envolve três atividades básicas realizadas pelos 

seus responsáveis (adaptado de BRASIL, 2020 apud ABNT (2018b)): 

a) avaliar, com fundamento em evidências, o ambiente, os cenários, as alternativas, 

o desempenho e os resultados atuais e os almejados. É necessário avaliar para poder 

direcionar. 

b) Direcionar, priorizar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação 

de políticas e de planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes 

interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em geral) e assegurando o 

alcance dos objetivos estabelecidos. O direcionamento dá os critérios para o monitoramento. 
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c) monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e 

planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das partes 

interessadas. O monitoramento gera insumos para a avaliação. 

De forma explicativa, pode-se observar, a seguir, o modelo apresentado pelo TCU 

para uma melhor compreensão dos conceitos de governança e gestão pública (adaptado de 

BRASIL, 2020): 

 
Figura 3: Modelo de governança e gestão 

Fonte: BRASIL, 2020 
 

O modelo enfatiza a distinção entre governança e gestão, porém admite que há uma 

região em que as duas funções se encontram e, eventualmente, se sobrepõem. 

Dependendo da organização, a direção e o planejamento poderão estar mais juntos ou mais 

separados, como também o monitoramento e o controle poderão estar mais próximos ou 

mais afastados um do outro. Ainda assim, essas atividades devem ser identificadas de 

forma separada na organização, para que possam ser estruturadas, visando cumprir suas 

finalidades (adaptado de BRASIL, 2020). 

Por fim, a governança no setor público é fundamental para desenvolver a confiança 

nas organizações públicas e visa o aperfeiçoamento da gestão e uma melhor prestação de 

serviços para a sociedade, bem como a melhor alocação dos recursos públicos. 
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3.1. Sistema de governança no setor público 

Para garantir que uma organização pública atenda aos interesses do cidadão, 

recomenda-se um conjunto de práticas a serem realizadas por agentes de governança, tais 

como: transparência; política de relacionamento com partes interessadas; avaliação de 

desempenho da alta administração; independência da auditoria interna; gerenciamento de 

riscos; e promoção de valores éticos e padrões de conduta (adaptado de BRASIL, 2020 

apud IBGC, 2015). Estas mesmas práticas devem ser realizadas por instâncias de 

governança, de modo que os resultados esperados pela sociedade sejam alcançados, de 

forma legítima. Isso requer estruturas administrativas (instâncias), processos de trabalho, 

instrumentos (ferramentas, documentos etc.), fluxo de informações e comportamento de 

pessoas envolvidas direta ou indiretamente na avaliação, no direcionamento e no 

monitoramento da organização. De forma simplificada, e inspirado no modelo do IBGC 

(2015), esse sistema de governança pode ser representado conforme figura a seguir: 

 
Figura 4: Sistema de governança em organizações públicas proposto pelo TCU 

Fonte: BRASIL, 2020 
 

As Instâncias Externas de Governança são responsáveis pela fiscalização, pelo 

controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança 

das organizações públicas. São autônomas e independentes, e não se vinculam às 

organizações que são por elas governadas. Exemplos típicos dessas estruturas são o 

Congresso Nacional e os Tribunais de Contas (Adaptado de BRASIL, 2020). 



 

   

 
 

23 

CGM: Avenida Dom Luis, 807 – 7º e 8º Andar • Meireles • CEP 60.160-230 • Fortaleza, Ceará, Brasil. Tel.: 85 3452-6770 

As Instâncias Externas de Apoio à Governança são responsáveis pela avaliação, 

auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são identificadas, 

pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança, sejam elas internas ou 

externas. Exemplos típicos dessas estruturas são as auditorias independentes e o controle 

social organizado (Adaptado de BRASIL, 2020). 

As Instâncias Internas de Governança são responsáveis por definir ou avaliar a 

estratégia e as políticas internas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho 

destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, 

responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse 

público servindo de elo entre principal e agente. Exemplos típicos dessas estruturas são os 

conselhos de administração ou equivalentes e a alta administração (Adaptado de BRASIL, 

2020). 

As Instâncias Internas de Apoio à Governança realizam a comunicação entre 

partes interessadas internas e externas à administração, bem como auditorias internas que 

avaliam os processos de governança e de gestão de riscos e controles internos, 

comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração. Exemplos típicos 

dessas estruturas são a ouvidoria, a auditoria interna, o conselho fiscal, as comissões e os 

comitês (Adaptado de BRASIL, 2020). 

A administração executiva ou alta administração é uma instância interna de 

governança e é responsável por avaliar, direcionar e monitorar, internamente, a organização. 

A autoridade máxima da organização e os dirigentes superiores são os agentes públicos 

que, tipicamente, atuam nessa estrutura. De forma geral, enquanto a autoridade máxima é a 

principal responsável pela direção da organização, os dirigentes superiores (gestores de 

nível estratégico e administradores executivos diretamente ligados à autoridade máxima) 

são responsáveis por auxiliar no estabelecimento de políticas e objetivos e no provimento de 

direcionamento para a organização (BRASIL, 2020). 

Abaixo das instâncias de governança encontram-se as instâncias de gestão. A 

gestão tática é responsável por coordenar a gestão operacional em áreas específicas. Os 

dirigentes que integram o nível tático da organização (p. ex.: secretários) são os agentes 

públicos que, tipicamente, atuam nessa estrutura (BRASIL, 2020). 

Já a gestão operacional é responsável pela execução de processos produtivos 

finalísticos e de apoio. Os gerentes, membros da organização que ocupam cargos ou 
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funções em nível operacional (p. ex.: gerentes, supervisores, chefes) são os agentes 

públicos que, tipicamente, atuam nessa estrutura (BRASIL, 2020). 

3.2. Princípios da governança para o setor público 

A governança apoia-se em um conjunto de regras e princípios de forma a orientar a 

melhor gestão e alcançar os melhores resultados organizacionais, entendidos aqui como os 

melhores resultados do ponto de vista da sociedade (ALTOUNIAN et al., 2018). 

Os princípios representam uma das mais importantes fontes de sustentação das 

práticas de boa governança. É a partir deles que são construídos todos os conceitos e 

principais modelos relacionados ao tema (ALTOUNIAN et al., 2018). 

É possível extrair da literatura um conjunto abrangente de princípios que funcionam 

como valores interdependentes, servindo de guia para a atuação das organizações públicas 

na busca dos resultados pretendidos e fortalecendo a confiança da sociedade nessas 

organizações: capacidade de resposta; integridade; transparência; equidade e participação; 

accountability; confiabilidade; e melhoria regulatória (adaptado de BRASIL, 2020 apud 

CIPFA, 2004; IFAC, 2001; 2014; OCDE, 2015; 2018; THE UNITED NATIONS, 2015; 2018; 

2019; BRASIL, 2017; 2018f): 

Capacidade de resposta: Segundo BRASIL (2020), a ONU (2015) orienta que, para 

melhorar a capacidade de resposta do setor público, há que se focar na satisfação das 

expectativas das pessoas em termos de qualidade, quantidade e rapidez dos serviços 

públicos prestados com os recursos limitados disponíveis. Orienta ainda acerca de fatores 

determinantes para aumentar a capacidade de resposta no setor público: capacitação 

técnica e postura ética e profissional dos agentes públicos; capacitação e envolvimento dos 

cidadãos nas decisões públicas, inclusive por meios eletrônicos; e apoio às demais 

iniciativas do governo eletrônico, como a prestação de serviços multicanal (maior utilização 

das ferramentas de tecnologia) para ampliar o alcance, a agilidade e o acesso a serviços 

públicos e reduzir os custos; 

Integridade: A OCDE sugere a adoção de políticas de integridade baseadas em 

contexto, evidências e riscos, evitando-se programas de conformidade excessivamente 

rígidos, pois tendem a ser limitados e falham como impedimento ao comportamento antiético. 

A estratégia de integridade pública deve ser fundamentada em três pilares: implementar um 

sistema de integridade amplo e coerente; cultivar uma cultura de integridade pública; 

possibilitar a prestação de contas, a responsabilização e a transparência (adaptado de 

BRASIL, 2020 apud OCDE 2017, 2018, 2020); 
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Transparência: O Banco Mundial orienta que a transparência efetiva deve garantir 

que a informação chegue ao público para o qual ela de fato importa, e que os cidadãos se 

sintam livres para buscar as informações sem medo de represálias e confiem que o uso 

dessas informações promoverá a responsabilização dos agentes públicos, caso necessário 

(adaptado de BRASIL, 2020 apud WORLD BANK, 2017); 

Equidade e participação: Diz respeito a promover tratamento justo a todas as 

partes interessadas, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, 

interesses e expectativas (BRASIL, 2020 apud IBGC, 2015). A OCDE esclarece que a 

participação das partes interessadas favorece a equidade e a responsabilidade do governo, 

amplia a influência dos cidadãos nas decisões públicas, melhora a base de evidências para 

a formulação de políticas, reduz os custos de implementação e cria consciência cívica 

(adaptado de BRASIL, 2020 apud OCDE, 2018); 

O Banco Mundial defende a combinação de diferentes mecanismos de participação 

social para impulsionar mudanças positivas na governança, mas alerta para os cuidados de 

evitar que mecanismos de participação direta sejam capturados por interesses privados e 

grupos oportunistas. Formas de participação social incluem iniciativas que promovam o 

diálogo com a sociedade, de forma que os anseios sociais sejam considerados na tomada 

de decisão, por exemplo: ouvidorias; audiências e consultas públicas; mesas de diálogo; 

conselhos gestores e comissões de políticas públicas; comitês técnicos; conferências de 

políticas públicas orçamentos participativos (adaptado de BRASIL, 2020 apud BRASIL, 

2014d; 2019d); 

Accountability (prestação de contas e responsabilidade): O Banco Mundial (2017) 

esclarece que a prestação de contas efetiva está ligada a um conjunto amplo de incentivos e 

mecanismos institucionais, como os de garantia de responsabilização, de participação social 

e de parcerias entre atores estatais e não estatais (adaptado de BRASIL, 2020 apud 

WORLD BANK, 2017). A OCDE aborda diferentes tipos de prestação de contas, como a 

administrativa, a financeira e orçamentária, a social e a referente a resultados de políticas 

públicas (adaptado de BRASIL, 2020 apud OCDE, 2018); 

Confiabilidade: Representa a capacidade das instituições de minimizar as 

incertezas para os cidadãos nos ambientes econômico, social e político. (BRASIL, 2020 

apud OCDE,  2017c). 

Segundo BRASIL (2020) a OCDE (2017b) orienta que há duas condições a serem 

satisfeitas para promover a confiabilidade: 
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 As organizações devem ser competentes, ou seja, fornecer serviços públicos 

acessíveis, eficientes e que atendem às necessidades e expectativas dos seus 

usuários; 

 as organizações devem atuar com base em valores, promovendo a integridade e o 

compromisso com o interesse público. 

Melhoria regulatória: Foi conceituado no Guia da Política de Governança Pública 

(BRASIL, 2018f, p.47-48) como:  

...representa o desenvolvimento e a avaliação de políticas e de atos normativos em 

um processo transparente, baseado em evidências e orientado pela visão de cidadãos e 

partes diretamente interessadas (Brasil, 2020 apud European Comission, 2016). 

Para além disso, “uma regulação bem direcionada, baseada em evidências e escrita 

de forma simples, tem maior probabilidade de ser adequadamente implementada e atingir 

seus objetivos, sejam econômicos, sociais ou ambientais”. 

3.3. Práticas de governança segundo o TCU 

A governança incorpora um conjunto robusto de ferramentas para que as pessoas 

que detêm o poder (“principal”), mas não o controle sobre a execução, possam direcionar as 

ações do agente, monitorá-las e avalia-las(adaptado de ALTOUNIAN et al., 2018). 

Governança na administração pública diz respeito a um conjunto de mecanismos que 

tem por objetivo avaliar, direcionar e monitorar a atuação do administrador público, visando 

garantir a prestação de serviços públicos de melhor qualidade e de interesse da sociedade 

(adaptado de ALTOUNIAN et al., 2018). 

Em termos mais objetivos, as atividades de governança (avaliar, dirigir e monitorar) 

são implementadas por meio de práticas agrupadas em três mecanismos essenciais: 

liderança, estratégia e controle (adaptado de BRASIL, 2020). 

Liderança: refere-se ao conjunto de práticas, de natureza humana ou 

comportamental, que assegura a existência das condições mínimas para o exercício da boa 

governança, quais sejam: pessoas íntegras, capacitadas, competentes, responsáveis e 

motivadas ocupando os principais cargos das organizações e liderando os processos de 

trabalho. 

Estratégia: Esses líderes são responsáveis por conduzir o processo de 

estabelecimento da estratégia necessária à boa governança. Envolve aspectos como: 

escuta ativa de demandas, necessidades e expectativas das partes interessadas; avaliação 
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do ambiente interno e externo da organização; prospecção de cenários; definição e alcance 

da estratégia; definição e monitoramento de objetivos; alinhamento de estratégias, dentre 

outros. 

Controle: Concomitante com a execução desses processos existem riscos que 

devem ser avaliados e tratados. Para isso, é conveniente o estabelecimento de controles e 

sua avaliação, transparência e accountability, entendido neste contexto como a prestação 

de contas e a responsabilização pelos atos praticados. 

Nesse contexto, o TCU sintetizou o conceito de que a governança pública 

organizacional compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e 

controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com 

vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade 

(BRASIL,2020). A seguir são apresentados os mecanismos e práticas da governança 

pública organizacional propostos pelo TCU: 

 
Figura 5: Práticas relacionadas aos mecanismos de governança segundo o TCU 

Fonte: BRASIL, 2020 
 

Essas práticas não contêm todo o conjunto possível de práticas de governança 

organizacional, mas somente aquelas consideradas, atualmente, aplicáveis a quaisquer 

organizações públicas (adaptado de BRASIL, 2020). 

Para implementação da Governança, contextualizado com o Referencial básico de 

governança aplicável a organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU, 

publicado pelo TCU, o próprio tribunal lançou em 2021 outro documento intitulado: 10 

passos para boa governança (2021). Trata-se de um resumo das 12 práticas apresentadas 
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na figura anterior e resumidas em 10 passos para que os gestores que administram 

recursos públicos possam aplicá-las com vistas ao aprimoramento da governança de suas 

organizações. 

3.3.1. Mecanismo: Liderança 

Estabelecer o modelo de governança adequado à realidade da organização 

O modelo de governança é a representação clara e pública de como funciona ou 

deveria funcionar a governança na organização. 

O alcance de uma boa governança depende fundamentalmente da definição e da 

implantação de um modelo de governança adequado ao tamanho, complexidade, negócio e 

perfil de risco da organização. 

É papel fundamental da liderança avaliar o modelo de governança adotado e ajustá-

lo ao contexto e aos objetivos organizacionais, comunicando-o adequadamente às partes 

interessadas. 

Liderar com integridade e combater desvios 

Integridade diz respeito às ações organizacionais e ao comportamento do agente 

público alinhados aos valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar 

o interesse público sobre o interesse privado. 

O exemplo e o apoio da liderança são fundamentais para que os valores de 

integridade sejam incorporados às práticas da organização e de seus colaboradores. 

Promover a capacidade da liderança 

Os resultados de qualquer organização dependem das competências das pessoas 

que nela trabalham. 

Por isso, no contexto da governança, é fundamental mobilizar conhecimentos, 

habilidades e atitudes da liderança em prol da otimização dos resultados organizacionais. 

Assim, é importante que todos os dirigentes (e os que os assessoram) sejam nomeados 

mediante processos transparentes e baseados em mérito; sejam responsabilizados pelo 

desempenho; e lhes sejam dadas oportunidades de desenvolver suas capacidades de 

liderança. 

3.3.2. Mecanismo: Estratégia 

Gerir riscos 
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A gestão de riscos serve para identificar, entender os riscos e manter as instâncias 

responsáveis informadas, para que as respostas aos riscos sejam apropriadas. Para isso, a 

organização precisa implantar estrutura de gestão de riscos adequada às suas 

necessidades, definir o processo de gestão de riscos e integrá-lo à gestão e à tomada de 

decisão, garantindo a alocação de recursos e a existência dos canais de comunicação 

necessários. 

A liderança tem a responsabilidade de supervisão da gestão de riscos da 

organização, cabendo-lhe direcionar, monitorar e avaliar a implantação da estrutura e a 

integração do processo de gestão de riscos às atividades organizacionais, assegurando a 

sua eficácia e utilizando as informações acerca de riscos para apoiar os seus processos 

decisórios. Destaque deve ser dado para a gestão dos riscos considerados críticos, cujas 

informações subsidiam o programa de continuidade das atividades organizacionais, 

permitindo a elaboração de planos de recuperação dos sistemas e operações em casos de 

desastres. 

Estabelecer a estratégia e promover a gestão estratégica 

As organizações que gerenciam recursos públicos existem para produzir políticas, 

bens e serviços públicos, visando ao aumento do bem-estar social. Para isso, é importante 

traçar claramente seus objetivos, definir sua estratégia de atuação, desdobrá-la em planos 

de ação e acompanhar sua implementação. 

A liderança da organização é responsável por esse direcionamento estratégico 

(sempre orientado pelos objetivos de Estado e de Governo) e pelo monitoramento da sua 

execução, devendo avaliar periodicamente a adequação da estratégia por meio de 

mensuração do desempenho organizacional, acompanhar as mudanças nos ambientes 

interno e externo e identificar as expectativas das partes interessadas, promovendo a 

revisão da estratégia quando necessária. 

A estratégia deve ser desenvolvida (com orçamentos viáveis), comunicada e 

desdobrada para as demais unidades organizacionais, de forma que os objetivos 

estratégicos sejam traduzidos em objetivos, indicadores e metas para as áreas responsáveis, 

monitorando-se e avaliando-se sua execução. 

Monitorar resultados 

A liderança da organização deve garantir que a execução da estratégia seja 

periodicamente monitorada, por meio de rotinas projetadas para aferir o alcance de metas, 

para tratar as situações de não alcance de metas e para relatar às partes interessadas os 
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resultados alcançados. Para isso, recebe relatórios da gestão (atividade de “controlar” 

executada pela gestão). 

Para que o controle da gestão obtenha informações precisas, confiáveis e 

tempestivas para a liderança, faz-se necessário definir rotinas de monitoramento do 

progresso no alcance das metas, e atribuir as responsabilidades pela execução dessas 

rotinas, incluindo a aferição dos indicadores, a periodicidade e formato dos relatórios da 

gestão. 

3.3.3. Mecanismo: Controle 

Promover a transparência 

Os cidadãos devem ter acesso a informações que lhes possibilitem conhecer o que 

acontece nas organizações e entender o que elas planejam fazer, o que têm realizado de 

fato e quais resultados têm alcançado, para poderem assim se posicionar a respeito. 

Para isso, as organizações devem ter serviços de acesso à informação eficazes; 

garantir que as informações publicadas sejam confiáveis, claras, íntegras e tempestivas; e 

avaliar a satisfação das partes interessadas com a transparência organizacional. Esse 

propósito depende da atuação proativa da ouvidoria ou estrutura similar para analisar as 

demandas externas e utilizar os resultados da análise para subsidiar os gestores no 

aprimoramento dos serviços prestados e dos processos organizacionais. 

Garantir a accountability 

Os cidadãos delegam poder para gerir os recursos públicos e alcançar os resultados 

esperados. Em contrapartida, as organizações que gerenciam recursos públicos devem 

prestar contas aos cidadãos, demonstrando que administraram os recursos a elas confiados 

em conformidade com os princípios éticos, diretrizes estabelecidas pelo governo e normas 

aplicáveis. Assim, o controle sobre como os recursos estão sendo empregados e se as 

metas estão sendo atingidas é um requerimento da sociedade. Além disso, os cidadãos 

devem estar convencidos de que eventuais desvios do interesse público serão devidamente 

apurados e tratados. 

A liderança é responsável por garantir que a implementação do modelo de 

governança pública inclua mecanismos de accountability (prestação de contas e 

responsabilização), em contexto de transparência que lhes garanta a efetividade. 

Avaliar a satisfação das partes interessadas 
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Implica monitorar e avaliar a imagem da organização perante as partes interessadas, 

bem como a satisfação destas com bens, serviços e políticas sob responsabilidade da 

organização, cuidando que ações de melhoria sejam implementadas, sempre que 

necessário. 

Assegurar a efetividade da auditoria interna 

A auditoria interna deve aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo 

avaliação, assessoria e conhecimento objetivos baseados em riscos, para aprimorar os 

processos de governança, gestão de riscos e de controle (BRASIL, 2021 apud IIA, 2017). 

É importante destacar que a auditoria interna nas organizações que gerenciam 

recursos públicos apresenta algumas especificidades que a diferencia da auditoria das 

corporações privadas com fins lucrativos, como por exemplo, quanto à proposta de adicionar 

valor, pois deve considerar o dever das organizações públicas de buscar o bem comum. 

As expectativas para a função da auditoria interna, bem como seus objetivos e 

responsabilidades, devem ser acordados com a liderança e definidos formalmente no 

estatuto da auditoria. 
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4. CONTROLE INTERNO 

4.1. Relação do controle social e controle interno 

Com a Constituição de 1988, a participação social ganhou ênfase na formulação, 

fiscalização, monitoramento e controle das políticas públicas. Esta participação se mostra 

cada vez mais necessária para o bom funcionamento do aparato público. É neste contexto 

que o controle social ganha cada vez mais relevância no cenário democrático de nosso país, 

passando a expressar uma relação de mão dupla entre Estado e sociedade. 

Se o Estado existe em função da sociedade, nada mais natural que sejam colocados 

à sua disposição todos os meios para que possa acompanhar e verificar a correção do 

emprego dos recursos que ela patrocina compulsoriamente. Os agentes públicos devem ver 

o controle social sob a positiva ótica de colher subsídios para aprimoramento de suas ações. 

É o cidadão que está mais próximo do local em que os recursos são gastos e, por isso, 

quem está capacitado para informar problemas de qualidade ou de desperdício que devem 

ser corrigidos (adaptado de ALTOUNIAN et al., 2018). Neste sentido, o conceito de controle 

social concretiza o direito do cidadão de fiscalizar, reivindicar melhorias no serviço público, 

exigir a prestação de contas quanto ao uso dos recursos públicos, bem como de influenciar 

ou decidir sobre a condução das políticas públicas. 

O controle social está diretamente relacionado com o Controle interno onde os dois 

são expressão de uma sociedade democrática. O primeiro é exercido pela sociedade, que 

possui liberdade para se organizar e atuar de forma autônoma e independente ou por meio 

dos mecanismos institucionalizados de participação social, que, em essência, são os 

espaços formais de mediação e interação entre Estado e sociedade. Já o controle interno é 

uma atividade inerente da Administração Pública e atua no sentido de garantir o devido 

cumprimento de princípios democráticos pelo setor público, tal como o dever de prestar 

contas ao conjunto da sociedade. Dessa forma, a combinação entre esses dois tipos de 

controle expressa uma relação de complementaridade. Vale dizer: partimos da premissa de 

que ações para aprimorar os mecanismos de controle social possibilitam um controle interno 

mais eficiente e efetivo e vice-versa, consolidando os princípios democráticos e republicanos 

(adaptado de MINAS GERAIS, 2021). 

4.2. O controle interno 

Segundo COSO (2013), o Controle interno é um processo conduzido pela estrutura 

de governança, administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para 
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proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos 

relacionados a operações, divulgação e conformidade. 

Essa definição é intencionalmente abrangente. Ela captura conceitos importantes 

que são fundamentais para a forma como as organizações desenvolvem, implementam e 

conduzem o controle interno. 

Já no artigo 74 da Constituição Federal de 1988, o controle interno é tratado da 

seguinte forma: 

Art. 74. 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 institucional. 

§ 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. 

§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima 

para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas 

da União. 

Conforme pode ser percebido no artigo 74 da Constituição, a atuação do controle 

interno tem dois grupos de objetivos: 

- Voltado para colaborar com o controle externo e zelar pela legalidade e regular 

emprego dos recursos públicos - objetivo de verificar a conformidade; 

- Procurar a melhoria contínua promovendo estudos e agindo para impor a 

eficiência, a economicidade e a eficácia nas ações implementadas pelo ente estatal, 

objetivando atingir o máximo de satisfação aos usuários do serviço público – objetivo de 
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contribuir para a excelência da gestão (adaptado de MATO GROSSO, 2022 apud CRUZ, 

2012). 

Em portaria conjunta do Ministério do Planejamento com a Controladoria-Geral da 

União, o Controle Interno é definido da seguinte forma: 

Constitui um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de 

sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, 

operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das 

organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, 

na consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão 

alcançados:  

a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; 

b) cumprimento das obrigações de accountability; 

c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e 

d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. 

O estabelecimento de Controle Interno no âmbito da gestão pública visa 

essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos 

sejam alcançados, de forma eficaz, eficiente, efetiva e econômica (BRASIL, 2016). 

Sendo assim, o controle exercido pela própria administração, no sentido de corrigir 

seus atos e fatos por iniciativa de instâncias de monitoramento e avaliação, envolve o 

autocontrole, a supervisão e o acompanhamento que indicam para a retroalimentação e 

melhoria contínua das práticas de gestão (MATO GROSSO, 2022). 

4.3. Modelo das 3 linhas do IIA 

No modelo de gestão pública, a sociedade (cidadãos e outras partes interessadas) 

confiam a supervisão organizacional a um órgão de governança, que, por sua vez, delega 

recursos e autoridade à gestão para tomar as ações apropriadas, incluindo o gerenciamento 

de riscos. Esta confiança dada pela sociedade aos órgãos de governança e o fato de 

delegarem à gestão a realização de ações faz com que as organizações precisem de 

estruturas e processos eficazes para permitir o atingimento dos objetivos, ao mesmo tempo 

em que apoiam uma forte governança e gerenciamento de riscos. 

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de um modelo para ajudar as 

organizações a definir estruturas e processos que melhor auxiliam no atingimento dos 
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objetivos e facilitam uma forte governança e gerenciamento de riscos, o The Institute of 

Internal Auditors (IIA) apresentou o Modelo das 3 linhas de defesa, posteriormente 

atualizado, em 2020, para o Modelo das 3 linhas do IIA. 

O modelo ficou amplamente conhecido a partir da declaração de posicionamento do 

próprio IIA dizendo que: o modelo de Três Linhas de Defesa no gerenciamento eficaz de 

riscos e controles é uma forma simples e eficaz de melhorar a comunicação do 

gerenciamento de riscos e controle por meio do esclarecimento dos papéis e 

responsabilidades essenciais. 

O modelo apresenta um novo ponto de vista sobre as operações, ajudando a garantir 

o sucesso contínuo das iniciativas de gerenciamento de riscos, e é aplicável a qualquer 

organização – não importando seu tamanho ou complexidade. 

No modelo das Três Linhas aplicado ao serviço público, a governança deve garantir 

estruturas e processos adequados para sua eficácia, e os objetivos e atividades 

organizacionais devem estar alinhados com os interesses da sociedade (cidadãos e partes 

interessadas). Neste modelo os papéis da primeira e segunda linha estão em atingir os 

objetivos organizacionais, mais voltados aos mecanismos de liderança e estratégia 

propostos pelo TCU. O papel da primeira linha está mais diretamente alinhado com a 

entrega de produtos e/ou serviços, incluindo funções de apoio. Já o papel da segunda linha 

é o de fornecer assistência no gerenciamento de riscos para o atingimento dos objetivos. A 

auditoria interna, que é a terceira linha, presta avaliação e assessoria independentes e 

objetivas sobre a adequação e eficácia da governança e do gerenciamento de riscos, 

estando assim mais voltado ao mecanismo de controle proposto pelo TCU. A imagem a 

seguir apresenta a esquematização deste modelo segundo o IIA (2020): 
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Figura 5: Modelo das três linhas proposto pelo IIA 

Fonte: IIA, 2020 
 

É importante mencionar que o modelo, apesar de se referir em linhas, não pretende 

denotar um elemento estrutural único, mas uma diferenciação útil entre os papéis de 

atuação de cada um. Logo, as linhas operam simultaneamente e não em operações 

sequenciais. Apesar de não trabalharem de forma sequencial o alinhamento das atividades 

das linhas é fundamental, este alinhamento deve ser feito por meio da comunicação, 

cooperação e colaboração. Isso garante a confiabilidade, a coerência e a transparência das 

informações necessárias para a tomada de decisões baseada em riscos. Este esforço 

conjunto tem um único objetivo: o sucesso organizacional. 

1ª Linha: Gestão Operacional 

Como primeira linha de defesa, os gestores gerenciam os riscos e têm propriedade 

sobre eles. Eles também são os responsáveis por implementar as ações corretivas para 

resolver deficiências em processos e controles. 

Sendo assim, a gerência operacional é responsável por manter controles internos 

eficazes e por conduzir procedimentos de riscos e controle diariamente. Fazem parte de 

suas atribuições: 

 Liderar e dirigir ações (incluindo gerenciamento de riscos) e aplicação de 

recursos para atingir os objetivos da organização. 
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 Manter um diálogo contínuo com o órgão de governança e reportar: 

resultados planejados, reais e esperados, vinculados aos objetivos da 

organização; e riscos. 

 Estabelecer e manter estruturas e processos apropriados para o 

gerenciamento de operações e riscos (incluindo controle interno). 

 Garantir a conformidade com as expectativas legais, regulatórias e éticas. 

Por meio de uma estrutura de responsabilidades em cascata, os gestores do nível 

médio desenvolvem e implementam procedimentos detalhados que servem como controles 

e supervisionam a execução, por parte de seus funcionários, desses procedimentos. 

2ª Linha: Funções de gerenciamento de riscos e conformidade 

As funções específicas variam entre organizações, mas, quando se trata das funções 

típicas, temos algumas importantes atribuições: 

 Fornecer expertise complementar, apoio, monitoramento e questionamento 

quanto ao gerenciamento de riscos, incluindo: 

a) Desenvolvimento, implantação e melhoria contínua das práticas de 

gerenciamento de riscos (incluindo controle interno) nos níveis de processo, 

sistemas e entidade. 

b) O atingimento dos objetivos de gerenciamento de riscos, como: 

conformidade com leis, regulamentos e comportamento ético aceitável; 

controle interno; segurança da informação e tecnologia; sustentabilidade; e 

avaliação da qualidade. 

 Fornecer análises e reportar sobre a adequação e eficácia do gerenciamento 

de riscos (incluindo controle interno). 

3ª Linha: Auditoria Interna 

Os auditores internos fornecem ao órgão de governança e à alta administração 

avaliações abrangentes baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da 

organização. A independência da auditoria interna é protegida ao não tomar decisões ou 

ações que façam parte das responsabilidades da gestão. Esta independência em relação à 

gestão garante que esteja livre de impedimentos e parcialidade no planejamento e execução 

de seu trabalho, desfrutando de acesso irrestrito às pessoas, recursos e informações de que 

necessita. 
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É importante destacar que esse alto nível de independência não está disponível na 

segunda linha de defesa. No entanto, a independência não implica isolamento. Deve haver 

interação regular entre a auditoria interna e a gestão (2ª e 3ª linhas), para garantir que o 

trabalho da auditoria interna seja relevante e esteja alinhado às necessidades estratégicas e 

operacionais da organização.  

Em todas as suas atividades, a auditoria interna constrói seu conhecimento e 

entendimento da organização, o que contribui para a avaliação e assessoria que oferece 

como conselheira confiável e parceira estratégica. 

A Auditoria Interna tem como principais atribuições: 

 Manter a prestação de contas perante o órgão de governança e a 

independência das responsabilidades da gestão. 

 Comunicar avaliação e assessoria independentes e objetivas à gestão e ao 

órgão de governança sobre a adequação e eficácia da governança e do 

gerenciamento de riscos (incluindo controle interno), para apoiar o 

atingimento dos objetivos organizacionais e promover e facilitar a melhoria 

contínua. 

 Divulgar ao órgão de governança prejuízos à independência e objetividade e 

implantar salvaguardas conforme necessário. 

Órgãos de Governança e a alta administração 

Embora os órgãos de governança e a alta administração não sejam considerados 

dentre as três “linhas” desse modelo, nenhuma discussão sobre sistemas de gerenciamento 

de riscos estaria completa sem considerar, em primeiro lugar, os papéis essenciais dos 

órgãos de governança e da alta administração. Os órgãos de governança e a alta 

administração são as principais partes interessadas atendidas pelas “linhas” e são as partes 

em melhor posição para ajudar a garantir que o modelo de Três Linhas de Defesa seja 

aplicado aos processos de gerenciamento de riscos e controle da organização (IIA, 2013). 

O órgão de governança no serviço público depende de relatórios da gestão (1ª e 2ª 

linhas), auditoria interna e outros, a fim de exercer a supervisão e o atingimento de seus 

objetivos, pelos quais é responsável perante a sociedade (cidadãos e outras partes 

interessadas). A gestão presta uma avaliação valiosa sobre os resultados planejados, reais 

e previstos, sobre os riscos e sobre o gerenciamento de riscos. Aqueles com papéis de 

segunda linha prestam avaliação adicional sobre questões relacionadas a riscos. Devido à 
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independência da auditoria interna em relação à gestão, a avaliação que ela presta carrega 

o mais alto grau de objetividade e confiança (Adaptado de IIA, 2020). 

Por fim, é importante mencionar que o órgão de governança, a gestão e a auditoria 

interna têm responsabilidades distintas, mas todas as atividades precisam estar alinhadas 

com os objetivos da organização. A base para uma coerência bem-sucedida é a 

coordenação, colaboração e comunicação regulares e eficazes (Adaptado de IIA, 2020). 

4.4. Relação do controle interno e gestão de risco 

O risco de uma instituição pública não conseguir o gerenciamento de seus problemas 

de maneira apropriada deve ser a preocupação fundamental dos órgãos de governança, da 

alta administração, dos representantes do povo e dos colaboradores.  Para garantir que 

esses problemas potenciais sejam controlados de forma confiável é necessário o 

fortalecimento do controle interno. Esse controle é essencial para que os objetivos 

institucionais sejam alcançados, visando sempre um modelo de excelência em gestão em 

todos os níveis da organização. 

Gestão de riscos consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar, 

analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o processo que visa conferir razoável 

segurança quanto ao alcance dos objetivos. Para lidar com riscos e aumentar a chance 

de alcançar objetivos, as organizações adotam desde abordagens informais até abordagens 

altamente estruturadas e sistematizadas de gestão de riscos, dependendo de seu porte e da 

complexidade de suas operações. 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma 

organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados, aplicado no 

estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização eventos 

em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatível 

com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos 

seus objetivos (COSO, 2007). 

Um ponto importante que deve ser tratado é da relação do controle interno com a 

gestão de riscos. É o gerenciamento de riscos que se concentra na identificação de 

ameaças e oportunidades, mas são os controles internos que ajudam a combater as 

ameaças e aproveitar as oportunidades identificadas. Por esse motivo é que controle 

interno e gestão de riscos devem andar juntos. 

O gerenciamento de riscos busca identificar tudo aquilo que possa interferir nos 

objetivos de uma organização. Sendo assim, sem a definição de objetivos não temos 
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como definir riscos. Ao serem definidos os riscos serão preciso controles para gerenciá-los 

a fim de garantir que eles estejam em níveis aceitáveis (e assim permaneçam). Portanto, a 

definição de objetivos é uma pré-condição para a gestão de riscos e esta é uma pré-

condição para os controles internos. 

Os Controles internos fornecem uma certa garantia de que os riscos para a 

realização dos objetivos e metas organizacionais estão em níveis aceitáveis, já que existe 

um sistema de controle por trás de cada uma das ameaças e oportunidades mapeadas. 

Assim, entende-se que para estabelecer os controles internos efetivos é preciso definir quais 

riscos deverão ser controlados. 

Como pode ser visto, assim como o controle interno, a gestão de riscos é também 

importante para a governança corporativa. Se de um lado o controle interno tem o objetivo 

de colocar a casa em ordem e tornar a administração, as operações e os processos da 

empresa muito mais transparentes, a gestão de risco por outro identifica e estabelece 

prioridades dos riscos que podem atingir os objetivos organizacionais. 

Portanto, controle interno e gestão de riscos auxiliam empresas a tomarem decisões 

informadas sobre o nível de risco que desejam assumir, bem como a implementarem os 

controles necessários para efetivamente atingir seus objetivos. Em outras palavras: ambos 

são aspectos importantes da governança, gerenciamento e operações de uma organização. 

Juntos, a governança, o controle interno e a gestão de riscos auxiliam organizações 

a criarem e implementarem os controles e tomarem decisões necessárias para efetivamente 

atingir seus objetivos. 
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5. GESTÃO DE RISCO (adaptado de COSO, 2007, 2013 e 2017) 

A implementação e o aprimoramento da gestão de riscos em uma organização 

constituem um processo de aprendizagem, que começa com o desenvolvimento de 

consciência sobre a importância de gerenciar riscos e avança com a implementação de 

práticas e estruturas necessárias. 

O ápice desse processo se dá quando a organização conta com uma abordagem 

sistêmica e consistente para gerenciar riscos e com uma cultura organizacional 

profundamente consciente dos princípios e práticas da gestão de riscos. 

O efetivo gerenciamento de riscos corporativos, não importa quanto seja bem 

projetado e operado, apenas proporcionará uma segurança razoável, à administração e 

ao conselho de administração, quanto ao cumprimento dos objetivos de uma organização. A 

realização dos objetivos é afetada por limitações inerentes a todos os processos 

administrativos. Essas limitações incluem o fato que o julgamento humano no processo 

decisório pode falhar, e que os colapsos podem ocorrer em decorrência dessas falhas 

humanas. Além disso, por exemplo, os controles podem ser neutralizados por conluio de 

dois ou mais indivíduos. 

Adotar padrões e boas práticas estabelecidos em modelos reconhecidos é uma 

maneira eficaz de estabelecer uma abordagem sistemática, oportuna e estruturada para a 

gestão de riscos, que contribua para a eficiência e para a obtenção de resultados 

consistentes. Sugere-se, sempre que possível, observar os modelos existentes, lembrando 

que a aplicação de um modelo deve considerar o princípio básico de que a gestão de 

riscos deve ser feita sob medida, alinhada com o contexto interno e externo da 

organização e com o seu perfil de risco. Isso evita que a organização seja aparelhada 

com uma coleção de instrumentos e procedimentos burocráticos, descoordenados, que 

podem levar à falsa impressão da existência de um sistema de gestão de riscos e controle 

efetivo que, na prática, não garantem os benefícios desejados. 

O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO 

desenvolveu um dos principais modelos utilizados para ajudar organizações a implementar a 

gestão de riscos visando assim avaliar e aperfeiçoar seus sistemas de controle interno de 

forma consistente e sistematizada. Os guias Internal Control - Integrated Framework (COSO 

I, publicado em 1992) e Enterprise Risk Management - Integrated Framework (conhecido 

como COSO-ERM ou COSO II, publicado em 2004), são referências em controle interno e 

gestão de risco. O COSO I consolidou a ideia de gestão de risco corporativo e apresentou 
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um conjunto de princípios e boas práticas de gestão e controle interno (COSO, 1992). Essa 

primeira é reconhecida como uma estrutura modelo para o desenvolvimento, 

implementação e condução do controle interno, bem como para a avaliação de sua 

eficácia. Já o COSO II estendeu o escopo do COSO I, tendo como foco a gestão de riscos 

corporativos. Em outros termos, acrescentou-se ao COSO I três novos componentes 

(fixação de objetivos, identificação de eventos e resposta a risco), além de trazer um avanço 

justamente quanto à categoria de objetivos estratégicos, pois de nada adiantaria as 

operações serem eficientes, os relatórios confiáveis e as leis e os regulamentos serem 

cumpridos, se não houvesse uma estratégia a ser alcançada. Estas mudanças deram 

origem ao guia Enterprise Risk Management – Integrated Framework (COSO II). 

 
Figura 6: Comparativo entre a estrutura do COSO I e COSO II 

Fonte: Elaboração própria 
 

É importante esclarecer que o COSO II ao ser publicado não substituiu nem revogou 

o COSO I, ele acrescentou outros componentes ao COSO I, pois enquanto o COSO I tem o 

foco no controle interno, o COSO II trata sobre gestão de risco corporativos, sendo assim 

um material mais abrangente. O COSO II amplia o alcance em controles internos 

oferecendo enfoque mais vigoroso e extensivo no tema, sendo mais abrangente em 

gerenciamento de riscos. 

Conforme observa-se na figura anterior, o modelo é apresentado na forma de matriz 

tridimensional (cubo), demonstrando uma visão integrada dos componentes que os gestores 

precisam adotar para gerenciar os riscos de modo eficaz, no contexto dos objetivos e da 

estrutura de cada organização. 

Para compreendermos de forma didática as faces do cubo COSO e a interrelação 

entre elas, na figura a seguir, é apresentado de maneira simplificada os tipos de itens 

presentes em cada uma de suas faces: 
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Figura 7: itens presentes nas faces do cubo COSO 

Fonte: Elaboração própria 
 

Existe uma relação direta entre os objetivos (aquilo que a entidade busca alcançar), 

os componentes (o que é necessário para se atingir os objetivos), e os níveis da 

organização (as unidades operacionais e entidades legais, entre outras). Essa relação pode 

ser ilustrada na forma dos cubos apresentados anteriormente. 

A Interrelação das faces do cubo COSO é a chave para tornar uma organização mais 

eficiente e atingir seus objetivos. Quando os componentes de controle interno ou de 

gerenciamento de riscos são robustos e bem desenvolvidos terão participação fundamental 

no atingimento dos objetivos organizacionais que estão na face superior do cubo. Já para 

uma efetiva implementação dos componentes de controle interno ou de gerenciamento de 

riscos este devem ter interferência em todos os níveis da organização. E todos os níveis da 

organização tem papel direto com o atingimento dos objetivos da organização. Sendo assim, 

para conseguirmos entender melhor essa interrelação faz-se necessário detalharmos cada 

uma das faces. 

5.1. Objetivos organizacionais 

Tudo que se faz dentro de uma organização é no intuito de atingir seus objetivos. 

Com base na missão ou visão estabelecida por uma organização, a administração 

estabelece os planos principais, seleciona as estratégias e determina o alinhamento dos 

objetivos nos níveis da organização. A Estrutura do COSO apresenta quatro categorias de 

objetivos, o que permite às organizações se concentrarem em diferentes aspectos do 

gerenciamento de riscos para o atingimento destes objetivos: 
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Estratégico: Esses objetivos referem-se às metas no nível mais elevado. Alinham-se 

e fornecem apoio à missão ou a visão da organização. Todos os outros objetivos 

(operacionais, de comunicação e de conformidade) devem estar alinhados a eles. 

Operacional: Esses objetivos relacionam-se à eficácia e à eficiência das operações 

da entidade, inclusive as metas de desempenho financeiro e operacional e a salvaguarda de 

perdas de ativos. 

Comunicação/ Divulgação: Esses objetivos relacionam-se a divulgações 

financeiras e não financeiras, internas e externas, podendo abranger os requisitos de 

confiabilidade, oportunidade, transparência ou outros termos estabelecidos pelas 

autoridades normativas, órgãos normatizadores reconhecidos, ou às políticas da entidade. 

Conformidade: Esses objetivos relacionam-se ao cumprimento de leis e 

regulamentações às quais a entidade está sujeita. 

Apesar de essas categorias serem distintas, elas se inter-relacionam, uma vez que 

determinado objetivo pode ser classificado em mais de uma categoria, tratam de 

necessidades diferentes da organização e podem permanecer sob a responsabilidade direta 

de diferentes executivos. 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma 

organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados, aplicado no 

estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização eventos 

em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatível 

com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos 

seus objetivos (COSO, 2007). 

5.2. Componentes do gerenciamento de riscos corporativos 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo dinâmico. Por exemplo, a 

avaliação de riscos não apenas dará origem a uma resposta aos riscos, mas também 

poderá influenciar as atividades de controle e destacar o fato de reconsiderar tanto as 

necessidades de informação e de comunicação da organização ou quanto as suas 

atividades de monitoramento. Desse modo, o gerenciamento de riscos corporativos não é 

um processo rigorosamente em série, pelo qual um componente afeta apenas o seguinte; é 

um processo multidirecional e interativo, segundo o qual quase todos os componentes 

podem e realmente influenciam os demais. 
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O gerenciamento de riscos corporativos é constituído de oito componentes 

interrelacionados, que se originam com base na maneira como a administração gerencia a 

organização, e que se integram ao processo de gestão. Esses componentes são os 

seguintes:  

5.2.1. Ambiente interno 

O ambiente interno é a base para todos os outros componentes do gerenciamento de 

riscos corporativos, o que propicia disciplina e estrutura. Esse ambiente influencia o modo 

pelo qual as estratégias e os objetivos são estabelecidos, os negócios são estruturados, e 

os riscos são identificados, avaliados e geridos. Este influencia o desenho e o 

funcionamento das atividades de controle, dos sistemas de informação e comunicação, bem 

como das atividades de monitoramento. 

O ambiente interno determina os conceitos básicos sobre a forma como os riscos e 

os controles serão vistos e abordados pelos empregados da organização. O coração de 

toda organização fundamenta-se em seu corpo de empregados, isto é, nos atributos 

individuais, inclusive a integridade, os valores éticos e a competência – e, também, no 

ambiente em que atuam. 

O ambiente interno abrange a cultura de uma organização, a influência sobre a 

consciência de risco de seu pessoal, sendo a base para todos os outros componentes do 

gerenciamento de riscos corporativos. Sendo influenciado pela história e cultura de uma 

organização, o ambiente interno compreende muitos elementos: 

 A filosofia administrativa de uma organização no que diz respeito aos riscos; 

 O seu apetite a risco; 

 A supervisão do conselho de administração; 

 A integridade, os valores éticos e a competência do pessoal da organização; 

 A forma pela qual a administração atribui alçadas e responsabilidades, bem 

como organiza e desenvolve o seu pessoal. 

Embora todos os elementos sejam importantes, o grau de tratamento de cada um 

deles variará de acordo com a organização. 

5.2.2. Fixação de objetivos 

Os objetivos são fixados primeiramente no âmbito estratégico, estabelecendo uma 

base para os objetivos operacionais, de comunicação e o cumprimento de normas. Toda 
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organização enfrenta uma variedade de riscos oriundos de fontes externas e internas, sendo 

a fixação de objetivos um pré-requisito à identificação eficaz de eventos, a avaliação de 

riscos e resposta a risco.  

Ao orientar o seu enfoque, primeiramente, para os objetivos estratégicos e táticos, a 

organização estará pronta para definir os objetivos correlatos no âmbito da organização que 

por sua vez são associados e integrados a objetivos mais específicos que fluem em cascata 

por meio da organização para os subobjetivos estabelecidos para várias atividades 

operacionais. Com os objetivos fixados em todos os níveis da organização pode-se 

identificar fatores críticos para seu êxito, estes fatores existem em qualquer nível da 

organização (uma entidade, unidade de negócios, função, departamento ou pessoa física). 

Para acompanhar estes objetivos a administração também poderá identificar critérios de 

mensuração do desempenho com um enfoque voltado para os fatores críticos. A 

identificação de fatores críticos são fundamentais para que as metas sejam alcançadas.  

A fixação de objetivos é uma precondição à identificação de evento, à avaliação de 

riscos e às respostas aos riscos. Em primeiro lugar, é necessário que os objetivos existam 

para que a administração possa identificar e avaliar os riscos quanto a sua realização, bem 

como adotar as medidas necessárias para administrá-los. O gerenciamento de riscos 

corporativos assegura que a administração adote um processo para estabelecer objetivos 

que propiciem suporte, alinhem-se com a missão da organização e sejam compatíveis com 

o apetite a risco. 

5.2.3. Identificação de eventos 

Eventos são incidentes ou ocorrências originadas a partir de fontes internas ou 

externas que afetam a implementação da estratégia ou a realização dos objetivos. Os 

eventos podem provocar impacto positivo, negativo ou ambos. Os eventos em potencial que 

podem impactar a organização devem ser identificados uma vez que esses possíveis 

eventos, gerados por fontes internas ou externas, afetam a realização dos objetivos. A 

administração identifica os eventos em potencial que, se ocorrerem, afetarão a organização 

e determina se estes representam oportunidades ou se podem ter algum efeito adverso na 

sua capacidade de implementar adequadamente a estratégia e alcançar os objetivos. 

Eventos de impacto negativo representam riscos que exigem avaliação e resposta da 

administração. Os eventos de impacto positivo representam oportunidades que são 

canalizadas de volta aos processos de fixação das estratégias e dos objetivos. 
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Os eventos variam do óbvio ao obscuro, e vão de zero a altamente significativo. Para 

evitar que um evento deixe de ser percebido, recomenda-se identificá-lo de forma 

independente à da avaliação de sua probabilidade de ocorrência e de seu impacto, que 

fazem parte do tópico “Avaliação de Riscos”. Contudo, existem limitações de ordem prática, 

e geralmente é difícil saber por onde passa essa linha. Todavia, mesmo os eventos com 

possibilidade de ocorrência relativamente baixa não devem ser ignorados se o impacto na 

realização de um objetivo importante for elevado. 

Uma infinidade de fatores externos e internos impulsiona os eventos que afetam a 

implementação da estratégia e o cumprimento dos objetivos. Como parte do gerenciamento 

de riscos corporativos, a administração reconhece a importância de compreender esses 

fatores e o tipo de evento que pode emanar deles. Os fatores externos incluem os seguintes: 

Econômicos, ambientais, políticos, sociais, tecnológicos, etc. Os fatores internos incluem os 

seguintes: infraestrutura, pessoal, processo, tecnologia, etc. 

A identificação dos fatores externos e internos é útil para a constatação efetiva dos 

eventos. Uma vez identificados os principais fatores, a administração poderá considerar o 

seu significado e concentrar-se nos eventos capazes de afetar a realização dos objetivos. 

Além de constatados no âmbito da organização, os eventos também devem ser 

identificados no nível da atividade. Esse procedimento contribui para orientar o enfoque do 

gerenciamento de riscos às principais unidades de negócios ou funções. 

Em relação as técnicas de identificação de eventos elas podem examinar tanto o 

passado quanto o futuro. As técnicas voltadas a eventos passados consideram questões 

como históricos de auditoria e manifestações, mudanças de políticas e regulamentações, etc. 

As técnicas que enfocam eventos sobre exposições futuras consideram questões como 

previsões de mudanças e projeções. 

5.2.4. Avaliação de riscos 

Conforme dito anteriormente, define-se risco como a possibilidade de que um evento 

ocorra e afete adversamente a realização dos objetivos. 

A avaliação de riscos envolve um processo dinâmico e interativo para identificar e 

avaliar os riscos à realização dos objetivos. Embora o termo “avaliação de riscos” tenha sido 

usado em conexão com uma atividade realizada, uma única vez, no contexto de “avaliação 

de riscos corporativos”, o componente de “avaliação de riscos” é uma interação contínua e 

repetida das ações que ocorrem em toda a organização. 
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Uma condição prévia à avaliação de riscos é o estabelecimento de objetivos, ligados 

aos diferentes níveis da entidade. A avaliação de riscos permite que uma organização 

considere até que ponto eventos em potencial podem impactar a realização dos objetivos. A 

administração avalia os eventos com base em duas perspectivas – probabilidade e impacto 

– e, geralmente, utiliza uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos. A 

probabilidade representa a possibilidade de que um determinado evento ocorrerá, enquanto 

o impacto representa o seu efeito.  

A determinação do grau de atenção depende da avaliação de uma série de riscos 

que uma organização enfrenta, e isso é uma tarefa difícil e desafiadora. A administração 

reconhece que um risco com reduzida probabilidade de ocorrência e baixo potencial de 

impacto, geralmente, não requer maiores considerações. Por outro lado, um risco com 

elevada probabilidade de ocorrência e um potencial de impacto significativo demanda 

atenção considerável. 

Geralmente, as estimativas de probabilidade e grau de impacto de riscos são 

conduzidas utilizando dados de eventos passados observáveis, os quais fornecem uma 

base mais objetiva do que as estimativas inteiramente subjetivas. Os dados gerados 

internamente e embasados na experiência passada da própria organização, podem propiciar 

melhores resultados do que os dados de fontes externas. 

A metodologia de avaliação de riscos de uma organização inclui uma combinação de 

técnicas qualitativas e quantitativas. Geralmente, a administração emprega técnicas 

qualitativas de avaliação se os riscos não se prestam a quantificação, ou se não há dados 

confiáveis em quantidade suficiente para a realização das avaliações quantitativas, ou, 

ainda, se a relação custo-benefício para obtenção e análise de dados não for viável. 

Tipicamente, as técnicas quantitativas requerem mais esforço e rigor, em contrapartida 

prestam maior precisão que as técnicas qualitativas. Já ao usar técnicas qualitativas para 

obter a probabilidade e o impacto de eventos de risco, as organizações podem utilizar 

entrevistas e seminários no intuito de obter consenso. Um processo de autoavaliação de 

riscos colhe as opiniões dos participantes a respeito da probabilidade em potencial e do 

impacto de eventos futuros, utilizando escalas descritivas ou numéricas. 

O exame da relação entre a probabilidade e o impacto dos riscos representa uma 

importante responsabilidade gerencial. O gerenciamento de riscos corporativos eficaz requer 

que a avaliação de risco seja efetuada em relação aos riscos inerentes e, também, a 

resposta a riscos. 
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Aqui é importante apresentar dois conceitos relacionados a riscos: 

 Risco inerente: é o risco que uma organização terá de enfrentar na falta de 

medidas que a administração possa adotar para alterar a probabilidade ou o 

impacto dos eventos. 

 Risco residual: é aquele que ainda permanece após a resposta da 

administração. 

A avaliação de riscos é aplicada primeiramente aos riscos inerentes. 

5.2.5. Resposta a riscos 

Após a avaliação dos riscos, a administração determina como responderá a estes. 

As respostas incluem evitar, reduzir, compartilhar ou aceitar os riscos. Ao considerar a 

resposta, a administração avalia o efeito sobre a probabilidade de ocorrência e o impacto do 

risco, assim como os custos e benefícios, selecionando, dessa forma, uma resposta que 

mantenha os riscos residuais dentro das tolerâncias a risco desejadas. 

As categorias de respostas a riscos podem ser definidas da seguinte forma: 

Evitar – Descontinuação das atividades que geram os riscos. 

Reduzir – São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos 

riscos, ou, até mesmo, ambos. 

Compartilhar – Redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela 

transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco. As técnicas comuns 

compreendem na aquisição de seguro, ou a terceirização de uma atividade. 

Aceitar – Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de 

impacto dos riscos. 

Na avaliação das opções de resposta, a administração considera o efeito da 

probabilidade e do impacto do risco, reconhecendo que uma determinada resposta poderá 

afetar, de forma diferente, a probabilidade e o impacto do risco. 

Outro ponto a se considerar ao avaliar as respostas aos riscos, em razão da 

limitação de recursos, são os custos e os benefícios relativos às opções de respostas 

alternativas ao risco. Quanto aos benefícios, frequentemente, implica uma avaliação mais 

subjetiva, porém o benefício de uma resposta a risco pode ser avaliado no contexto do 

benefício associado com a realização do objetivo correspondente. 



 

   

 
 

50 

CGM: Avenida Dom Luis, 807 – 7º e 8º Andar • Meireles • CEP 60.160-230 • Fortaleza, Ceará, Brasil. Tel.: 85 3452-6770 

As oportunidades levantadas na etapa de identificação de eventos também podem 

ser consideradas como novas oportunidades para a organização. A administração poderá 

identificar respostas inovadoras, as quais podem emergir quando as opções de resposta a 

riscos atingem o limite da eficácia e quando refinamentos posteriores possibilitarão apenas 

mudanças marginais ao impacto ou à probabilidade do risco. 

5.2.6. Atividades de controle 

As atividades de controle são ações estabelecidas por meio de políticas e 

procedimentos que ajudam a garantir o cumprimento das diretrizes determinadas pela 

administração para mitigar os riscos à realização dos objetivos. São políticas, pois devem 

estabelecer aquilo que deverá ser feito e são procedimentos para fazer com que as políticas 

sejam cumpridas. Elas direcionam as ações individuais na implementação das políticas de 

gestão de riscos, diretamente ou mediante a aplicação de tecnologia, a fim de assegurar 

que as respostas aos riscos sejam executadas. 

 As atividades de controle são desempenhadas em todos os níveis da entidade e 

podem ser classificadas com base na natureza dos objetivos da organização aos quais os 

riscos de estratégia, operação, comunicação e cumprimento de diretrizes estão associados. 

Podem ter natureza preventiva, que evitam a concretização de determinadas ações, ou de 

detecção, que identificam outras ações discrepantes oportunamente. 

Existe uma variedade de descrições distintas quanto aos tipos de atividades de 

controle, inclusive as preventivas, as detectivas, as manuais, as computadorizadas e as de 

controles administrativos. A meta dessas atividades é reforçar o cumprimento de planos de 

ação estabelecidos e, também, manter as organizações direcionadas ao cumprimento de 

seus objetivos.  Pode-se citar algumas, dentre várias, atividades de controle comumente 

executadas pelo pessoal em vários níveis organizacionais:  revisões da alta direção, 

administração funcional direta ou de atividade, processamento da informação, controles 

físicos, indicadores de desempenho, segregação de funções, etc. 

As Atividades de Controle devem estar integradas com as respostas a riscos. 

Geralmente, implementa-se uma combinação de controles para tratar das respostas 

relacionadas a riscos. Ao selecionar as respostas aos riscos, a administração identifica as 

atividades de controle necessárias para assegurar que estas sejam executadas de forma 

adequada e oportuna. Ao selecionar as atividades de controle, a administração considera a 

forma como essas atividades se relacionam entre si. Em alguns casos, uma única atividade 

de controle aborda diversas respostas a riscos. Em outros, diversas atividades de controle 
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são necessárias para apenas uma resposta a risco. E, ainda, em outras situações, a 

administração poderá constatar que as atividades de controle existentes são suficientes 

para assegurar a execução eficaz das novas respostas a riscos. 

Embora as atividades de controle geralmente sejam estabelecidas para assegurar 

que as respostas aos riscos sejam bem executadas em relação a determinados objetivos, as 

próprias atividades de controle são respostas a riscos. Por exemplo, para que um objetivo 

assegure que determinadas transações tenham sido devidamente autorizadas, a resposta 

provavelmente será na forma de atividades de controle, como a diferenciação de deveres e 

a aprovação pelo pessoal de supervisão. 

As atividades de controle são importantes elementos do processo por meio do qual 

uma organização busca atingir os objetivos do negócio. Elas não são executadas 

simplesmente por executar ou por parecer a coisa “certa ou apropriada” a ser feita. As 

atividades de controle servem como mecanismos de gestão do cumprimento dos objetivos 

organizacionais. 

As organizações, por serem administradas por pessoas diferentes, utilizam critérios 

próprios para exercer o controle. Além disso, os controles refletem o ambiente no qual a 

organização opera, bem como o porte e a complexidade, a natureza e o alcance de suas 

atividades, sua história e sua cultura. Uma organização com operações descentralizadas, 

que ressalte a autonomia local e a inovação, apresentará características de controle 

distintas de outra altamente centralizada. Entre os outros fatores que podem influenciar o 

grau de complexidade da organização e, portanto, a natureza de seus controles estão a 

localização e a distribuição geográfica, o tamanho e o grau de sofisticação das operações, 

bem como os métodos de processamento das informações. 

5.2.7. Informação e Comunicação 

A informação é necessária para que a entidade cumpra responsabilidades de 

controle interno a fim de apoiar a realização de seus objetivos. As informações são 

importantes em todos os níveis de uma organização, para identificar, avaliar e responder a 

riscos, administrá-los e alcançar seus objetivos. As informações pertinentes são 

identificadas, coletadas e comunicadas de forma coerente e no prazo, a fim de permitir que 

as pessoas cumpram as suas responsabilidades. 

As informações originam-se de muitas fontes – internas e externas, e nas formas 

quantitativas e qualitativas – e facilitam as respostas às condições alteradas. Um dos 

desafios que se apresenta à administração é o processamento e a depuração de grandes 
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volumes de dados em informações úteis. Esse processo analisa e relata as informações 

relevantes. 

O desenho da arquitetura de um sistema de informações e a aquisição de tecnologia 

são aspectos importantes da estratégia de uma organização, e as opções em relação à 

tecnologia podem ser críticas à realização dos objetivos. Para muitas organizações, o 

desenvolvimento dos sistemas de informação melhora a capacidade de mensurar e 

monitorar o desempenho, bem como apresentar informações analíticas no âmbito de toda a 

organização. Contudo, a crescente dependência em relação aos sistemas de informações 

nos níveis estratégico e operacional gera novos riscos que necessitam ser integrados à 

administração de riscos. 

Outro ponto importante é a confiabilidade dos dados gerados, em face da crescente 

dependência em relação a sistemas e infraestrutura de dados informatizados, este ponto 

torna-se um fator crítico. Dados imprecisos podem gerar riscos não identificados ou 

avaliações deficientes e decisões gerenciais inadequadas. 

Já a comunicação é inerente a todos os sistemas de informações. A comunicação é 

o processo contínuo e interativo de proporcionar, compartilhar e obter as informações 

necessárias. Os sistemas de informações devem fornecer informações ao pessoal 

apropriado para que este possa realizar suas atividades operacionais, de comunicação e de 

conformidade. Porém a comunicação também deve ocorrer em um sentido mais amplo, 

tratando de expectativas, responsabilidades de indivíduos e grupos, bem como outras 

questões importantes. 

A comunicação interna é o meio pelo qual as informações são transmitidas para a 

organização, fluindo em todas as direções da entidade. Ela permite que os funcionários 

recebam uma mensagem clara da alta administração de que as responsabilidades do 

gerenciamento de riscos corporativos devem ser levadas a sério. As pessoas deverão ter 

uma forma de comunicar informações significativas dos escalões inferiores aos 

superiores. 

Na comunicação interna a administração deve fornecer comunicações específicas e 

dirigidas que abordam as expectativas de comportamento e as responsabilidades do 

pessoal. Isso inclui uma clara definição da filosofia e da abordagem do gerenciamento de 

riscos corporativos, além de uma clara delegação de autoridade. A comunicação referente 

aos processos e aos procedimentos deverá alinhar-se e apoiar a cultura desejada. 

As comunicações devem transmitir com eficácia: 
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 A importância e a pertinência do gerenciamento de riscos corporativos eficaz; 

 Os objetivos da organização; 

 O apetite a riscos e a respectiva tolerância; 

 Uma linguagem comum de riscos; 

 As funções e as responsabilidades do pessoal ao conduzir e apoiar os 

componentes do gerenciamento de riscos corporativos. 

Todos os empregados, especialmente os indivíduos aos quais foram atribuídos 

importantes responsabilidades de gestão operacional ou financeira, necessitam receber uma 

mensagem clara e eficaz da alta administração alertando que o gerenciamento de riscos 

corporativos deve ser levado a sério. 

A comunicação externa apresenta duas vertentes: permite o recebimento, pela 

organização, de informações externas significativas, e proporciona informações a partes 

externas em resposta a requisitos e expectativas. 

Deve haver uma comunicação eficaz com terceiros como fornecedores, órgãos 

externos e cidadãos. Por meio de canais de comunicação abertos, cidadãos, fornecedores e 

outros órgãos/ entidades podem fornecer informações altamente significativas referentes 

aos serviços prestados pela organização, possibilitando, assim, a abordagem da 

organização em relação à evolução das exigências ou preferências do cidadão. 

Por exemplo, reclamações da população ou de fornecedores relacionadas a serviços 

prestados, recebimentos ou outras atividades, geralmente, indicam a existência de 

problemas operacionais e, possivelmente, erros ou fraudes. A administração deverá estar 

sempre pronta para reconhecer as implicações dessas circunstâncias, investigar e adotar as 

medidas corretivas necessárias, tendo em mente o impacto destas sobre os objetivos 

almejados. 

As informações geradas no decorrer das atividades operacionais são geralmente 

comunicadas pelos canais normais aos superiores imediatos. Estes, por sua vez, podem 

estender a comunicação em direção ascendente ou lateral na organização, de modo que as 

informações acabem nas mãos de pessoas que podem e devem atuar em relação a estas. 

Canais de comunicação alternativos também devem existir para o relato de informações 

sensíveis, como atos ilegais ou impróprios. As constatações de deficiências no 

gerenciamento de riscos corporativos comumente devem ser relatadas não apenas à 

pessoa responsável pela função ou atividade em questão, como também pelo menos a um 
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nível de chefia acima dessa pessoa. Esse nível de chefia superior fornece o necessário 

suporte ou supervisão para a adoção de medidas corretivas e ele é orientado a comunicar-

se com outras pessoas na organização, cujas atividades podem ser afetadas. Caso o efeito 

da constatação estenda-se além dos limites da organização, o relatório deverá também 

fazer o mesmo e ser dirigido a um nível suficientemente elevado para assegurar que 

medidas apropriadas serão tomadas. 

5.2.8. Monitoramento 

O gerenciamento de riscos corporativos de uma organização modifica-se com o 

passar do tempo. As respostas a risco que se mostravam eficazes anteriormente podem 

tornar-se inócuas; as atividades de controle podem perder a eficácia ou deixar de ser 

executadas; ou os objetivos podem mudar. Essas modificações podem ser causadas pela 

chegada de novos profissionais, pelas mudanças na estrutura ou no direcionamento da 

organização ou, ainda, pela introdução de novos processos. Diante dessas mudanças, a 

administração necessita determinar se o funcionamento do gerenciamento de riscos 

corporativos permanece eficaz. Sendo assim, o gerenciamento de riscos corporativos deve 

ser monitorado, avaliando-se a presença e o funcionamento de seus componentes ao longo 

do tempo. Essa tarefa é realizada mediante atividades contínuas de monitoramento, 

avaliações independentes ou uma combinação de ambas. 

Como dito, o monitoramento pode ser conduzido de duas maneiras: mediante 

atividades contínuas ou de avaliações independentes. Geralmente, os mecanismos de 

administração de riscos corporativos são estruturados para fazer o próprio monitoramento 

de forma contínua, no mínimo até um certo ponto. Quanto maior o alcance e a eficácia do 

monitoramento contínuo, menor a necessidade de avaliações independentes. Fica a critério 

da administração definir a frequência necessária de avaliações independentes, de forma a 

ter garantia razoável da eficácia do gerenciamento de riscos corporativos. Ao fazer essa 

determinação, a administração leva em conta a natureza e a extensão das mudanças que 

estão ocorrendo, os riscos associados, a competência e a experiência do pessoal que 

implementa as respostas a risco e os controles pertinentes, além dos resultados do 

monitoramento contínuo. Via de regra, uma combinação de monitoramento contínuo e 

avaliações independentes será capaz de assegurar que o gerenciamento de riscos 

corporativos mantenha a sua eficácia com o passar do tempo. 

O monitoramento contínuo deve ser incorporado às atividades normais e repetitivas 

de uma organização.  Ele também é conduzido em tempo real, responde dinamicamente a 

mudanças nas condições e está firmemente arraigado na organização. Consequentemente, 
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ele é mais eficaz do que as avaliações independentes. Visto que as avaliações 

independentes geralmente ocorrem após a constatação de algum fato, os problemas serão 

identificados com maior rapidez por atividades contínuas de monitoramento. 

Ainda assim, muitas organizações que possuem sistemas complexos de atividades 

de monitoramento contínuo realizam periodicamente avaliações independentes do seu 

gerenciamento de riscos corporativos. 

5.3. Níveis da organização 

As atividades de gestão de risco e controle interno devem ser desempenhadas em 

todos os níveis da entidade, em vários estágios dentro dos processos corporativos. Em 

razão do gerenciamento de riscos corporativos ser uma das atividades de todo o processo 

de gestão, os componentes dessa estrutura são discutidos no contexto das ações da 

direção ao administrar uma unidade negócio ou toda uma organização. 

O gerenciamento de riscos corporativos é efetuado pelo conselho de administração, 

pela diretoria executiva e pelos demais empregados. É realizada pelas pessoas de uma 

organização, mediante o que fazem e o que dizem. São as pessoas que estabelecem a 

missão, a estratégia e os objetivos da organização e implementam os mecanismos de 

gerenciamento de riscos corporativos. 

Da mesma forma, a gestão de riscos afeta as ações das pessoas, uma vez que 

reconhece que estas nem sempre entendem, se comunicam ou desempenham suas 

funções de forma consistente. 

Essas realidades intervêm e são influenciadas pelo gerenciamento de riscos 

corporativos. Cada pessoa possui um ponto único de referência que atua sobre o modo pelo 

qual essa pessoa identifica, avalia e responde a riscos. O gerenciamento de riscos 

corporativos proporciona os mecanismos necessários para ajudar as pessoas a entender o 

risco no contexto dos objetivos da organização. As pessoas devem conhecer suas 

responsabilidades e seus limites de autoridade. Do mesmo modo, deverá haver uma 

associação clara e estreita entre os deveres das pessoas e como elas os cumprem no 

tocante à estratégia e aos objetivos da organização. 

Todos os membros de uma organização possuem alguma responsabilidade pelo 

gerenciamento de riscos corporativos. Há o papel do gestor máximo da organização que é o 

responsável principal e deve assumir a sua “titularidade”. Os diretores/ coordenadores e 

gerentes devem apoiar a filosofia de administração de riscos, promover o cumprimento do 

apetite a riscos e administrar os riscos dentro de suas esferas de responsabilidade e 
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adequabilidade as tolerâncias a riscos. A diretoria executiva deve fornecer uma importante 

supervisão à administração de riscos corporativos. As demais pessoas são responsáveis 

pelo gerenciamento de riscos corporativos, seguindo políticas e protocolos estabelecidos. 

Ao aplicar o gerenciamento de riscos corporativos, deverá ser examinado as 

atividades em todos os níveis da organização, desde as atividades realizadas no âmbito 

empresarial, como planejamento estratégico e alocação de recursos, às atividades das 

unidades de negócios. O gerenciamento de riscos corporativos também se aplica a projetos 

especiais e a novas iniciativas que talvez não disponham de um local designado na 

hierarquia ou no organograma da organização. 

O gerenciamento de riscos corporativos requer que a organização adote uma visão 

de portfólio dos riscos, procedimento que poderá exigir a participação de cada um dos 

gerentes responsáveis por unidades de negócios, funções, processos ou outras atividades 

que envolvam avaliação de risco. 

5.4. Revisão do COSO-ERM 

Em 2017, ocorreu a revisão do COSO-ERM: Enterprise Risk Management: 

Integrating with Strategy and Performance (COSO, 2017), também denominado Framework, 

ressaltando a importância de se considerar o risco tanto no processo de definição das 

estratégias como na melhoria da performance. O documento estabelece que o 

“gerenciamento de riscos corporativos não é uma função ou um departamento. É a cultura, 

as competências e as práticas que as organizações integram à execução e definição da 

estratégia, com o objetivo de gerenciar o risco na criação, preservação e na realização de 

valor”. 

O novo Framework revisa e atualiza os componentes do COSO II, adota princípios, 

simplifica suas definições, enfatiza o papel da cultura e melhora o foco no valor, isto é, como 

as organizações criam, preservam e realizam valor, inserindo a gestão de riscos em três 

dimensões que são fundamentais à gestão de uma organização: (1) missão, visão e valores 

fundamentais; (2) objetivos estratégicos e de negócios; e (3) ganhos de desempenho. 

O modelo explora a gestão da estratégia e dos riscos corporativos a partir de três 

perspectivas diferentes, tornando mais claras as responsabilidades da governança e da alta 

administração no seu papel de supervisionar e no seu dever de se envolver no processo de 

gerenciamento do risco corporativo de modo efetivo. O novo modelo explora a gestão da 

estratégia e dos riscos a partir de três perspectivas, quais sejam: 
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 Possibilidade de os objetivos estratégicos e de negócios não se alinharem 

com a missão, a visão e os valores fundamentais da organização; 

 As implicações da estratégica escolhida; e 

 Os riscos na execução da estratégia. 

O primeiro deles, a possibilidade de desalinhamento entre a estratégia e a missão, a 

visão e os valores fundamentais da organização, é essencial para as decisões que servem 

como base para definição da estratégia.  Toda organização tem uma missão, uma visão e 

valores fundamentais que definem o que ela procura atingir e como quer conduzir seus 

negócios. Algumas organizações demonstram ser reticentes quanto à adoção ampla dos 

seus códigos e valores corporativos. Entretanto, já ficou demonstrado que missão, visão e 

valores fundamentais são importantes – ainda mais quando se trata de gerenciar riscos e 

manter-se resiliente em períodos de mudanças relevantes. A estratégia escolhida precisa 

suportar a missão e a visão da organização. Uma estratégia desalinhada aumenta a 

possibilidade de a organização não conseguir concretizar sua missão e sua visão, ou 

comprometer seus valores, mesmo que a estratégia seja executada satisfatoriamente. Por 

esses aspectos, o gerenciamento de riscos corporativos considera a possibilidade de a 

estratégia estar desalinhada com a missão e a visão da organização. 

O outro aspecto são as implicações da estratégia escolhida. Quando a administração 

formula uma estratégia e estuda as alternativas em conjunto com o conselho, decisões são 

tomadas levando em conta os trade-offs inerentes à estratégia. Cada estratégia alternativa 

tem um perfil de risco próprio - essas são as implicações que emanam da estratégia. O 

conselho e a administração precisam determinar se a estratégia funciona levando em conta 

o apetite ao risco da organização e como ela direcionará a organização a definir objetivos e 

alocar recursos com eficiência. 

O gerenciamento de riscos corporativos envolve tanto entender as implicações da 

estratégia e a possibilidade de seu eventual desalinhamento, como gerenciar os riscos 

associados aos objetivos de negócio. A figura a seguir ilustra essas considerações no 

contexto da missão, visão e valores fundamentais, e como determinantes dos 

direcionadores estratégicos e da performance da entidade. 
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Figura 8: Considerações no contexto da missão, visão e valores fundamentais, e como 

determinantes dos direcionamentos estratégicos e da performance da entidade 
Fonte: Adaptado de COSO, 2017 

 

O gerenciamento de riscos corporativos, como é tipicamente praticado, ajuda muito 

as organizações a identificar, avaliar e gerenciar os riscos da estratégia. No entanto, as 

causas mais importantes de destruição de valor residem na possibilidade de a estratégia 

não suportar a missão e a visão da entidade, e nas implicações decorrentes da estratégia 

escolhida. 

O gerenciamento de riscos corporativos destaca a escolha da estratégia. A definição 

de uma estratégia demanda um processo decisório estruturado que analise os riscos e 

alinhe os recursos com a missão e a visão da organização. 

O novo modelo melhora o alinhamento da gestão de riscos com a gestão do 

desempenho, explorando como as práticas de gestão de riscos apoiam a identificação e 

avaliação de riscos que impactam o desempenho, elevando a necessidade de definir 

variações aceitáveis no desempenho, também denominadas tolerâncias a risco. 

O gerenciamento de riscos corporativos – integrado com estratégia e performance 

realça a importância do gerenciamento de riscos corporativos no planejamento estratégico e 

da sua incorporação em toda a organização – porque o risco influencia e alinha estratégia e 

performance em todos os departamentos e funções.  
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Figura 9: Gerenciamento de riscos corporativos integrado com estratégia e performance 

Fonte: Adaptado de COSO, 2017 
 

O modelo revisado reduz de oito para cinco os componentes da gestão de riscos: 

riscos: (1) governança e cultura; (2) estratégia e definição de objetivos; (3) desempenho; (4) 

revisão e monitoramento; e (5) informação, comunicação e divulgação. Os 5 componentes 

do novo Framework proposto por COSO (2017) se combinam em um conjunto de 20 

princípios que abrangem desde a governança até o monitoramento. Eles descrevem 

práticas que podem ser aplicadas de diferentes formas nas organizações, 

independentemente do seu tamanho, tipo ou setor econômico.  

A adoção dos princípios pode trazer ao mais alto nível de liderança e à administração 

uma razoável segurança de que a organização é capaz de gerenciar de modo aceitável os 

riscos associados à estratégia e aos objetivos de negócios.  

A seguir são apresentados os 20 princípios organizados em 5 componentes inter-

relacionados, ao final é apresentado um quadro resumo: 

5.4.1. Governança e cultura 

A governança dá o tom da organização, reforçando a importância e instituindo 

responsabilidades de supervisão sobre o gerenciamento de riscos corporativos. A cultura diz 

respeito a valores éticos, a comportamentos esperados e ao entendimento do risco em toda 

a entidade. Este componente nos remete ao conceito presente no componente do COSO II: 

Ambiente Interno. 

Princípios relacionados à Governança e cultura: 

 Exercer supervisão do risco por intermédio do conselho: O conselho de 

administração supervisiona a estratégia e cumpre responsabilidades de 

governança para ajudar a administração a atingir a estratégia e os objetivos 

de negócio. 
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 Estabelecer estruturas operacionais: A organização estabelece estrutura 

operacionais para atingir a estratégia e os objetivos de negócio. 

 Definir a cultura desejada: A organização define os comportamentos 

esperados que caracterizam a cultura desejada pela entidade. 

 Demonstrar compromisso com os valores fundamentais:  A organização 

demonstra compromisso com os valores fundamentais da entidade 

 Atrair, desenvolver e reter pessoas capazes: A organização tem o 

compromisso de formar capital humano de acordo com a estratégia e os 

objetivos de negócio. 

5.4.2. Estratégia e definição de objetivos 

O gerenciamento de riscos corporativos, a estratégia e a definição de objetivos 

atuam juntos no processo de planejamento estratégico. O apetite a risco é estabelecido e 

alinhado com a estratégia; os objetivos de negócios colocam a estratégia em prática e, ao 

mesmo tempo, servem como base para identificar, avaliar e responder aos riscos. Este 

componente nos remete ao conceito presente no componente do COSO II: Fixação de 

Objetivos. 

Princípios relacionados à Estratégia e definição de objetivos: 

 Analisar o contexto de negócios: A organização leva em conta os possíveis 

efeitos do contexto de negócios sobre o perfil de riscos. 

 Definir o apetite a risco: A organização define o apetite a riscos no contexto 

da criação, da preservação e da realização de valor. 

 Avaliar estratégias alternativas: A organização avalia estratégias 

alternativas e seu possível impacto no perfil de riscos. 

 Formular objetivos de negócios: A organização considera o risco enquanto 

estabelece os objetivos de negócio nos diversos níveis, que se alinham e 

suportam a estratégia. 

5.4.3. Desempenho 

Os riscos que podem impactar a realização da estratégia e dos objetivos de negócios 

precisam ser identificados e avaliados. Os riscos são priorizados com base no grau de 

severidade, no contexto do apetite a risco. A organização determina as respostas aos riscos 

e, por fim, alcança uma visão consolidada do portfólio e do montante total dos riscos 
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assumidos. Os resultados desse processo são comunicados às principais partes 

interessadas envolvidas com a supervisão dos riscos. Este componente nos remete aos 

conceitos presentes nos componentes do COSO II: Identificação de Eventos, Avaliação de 

Riscos, Resposta a Riscos e uma parte das Atividades de Controle. 

Princípios relacionados ao Desempenho: 

 Identificar o risco: A organização identifica os riscos que impactam a 

execução da estratégia e os objetivos de negócio. 

 Avaliar a severidade do risco: A organização avalia a severidade do risco. 

 Priorizar os riscos: A organização prioriza os riscos como base para a 

seleção das respostas a eles. 

 Implementar respostas aos riscos: A organização identifica e seleciona 

respostas aos riscos. 

 Adotar uma visão de portfólio de riscos:  A organização adota e avalia 

uma visão consolidada do portfólio de riscos. 

5.4.4. Revisão e Monitoramento 

Ao analisar sua performance, a organização tem a oportunidade de refletir sobre até 

que ponto os componentes do gerenciamento de riscos corporativos estão funcionando bem 

ao longo do tempo e no contexto de mudanças relevantes, e quais correções são 

necessárias. Este componente nos remete aos conceitos presentes nos componentes do 

COSO II: Monitoramento e uma parte das Atividades de Controle. 

Princípios relacionados à Revisão e Monitoramento: 

 Avaliar mudanças importantes: A organização identifica e avalia mudanças 

capazes de afetar de forma relevante a estratégia e os objetivos de negócios. 

 Analisar riscos e performance: A organização analisa a performance da 

entidade e considera o risco como parte desse processo. 

 Buscar o aprimoramento no gerenciamento de riscos corporativos: A 

organização busca o aprimoramento contínuo do gerenciamento de riscos 

corporativos. 
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5.4.5. Informação, Comunicação e Divulgação 

O gerenciamento de riscos corporativos demanda um processo contínuo de 

obtenção e compartilhamento de informações precisas, provenientes de fontes internas e 

externas, originadas das mais diversas camadas e processos de negócios da organização. 

Este componente nos remete aos conceitos presentes nos componentes do COSO II: 

Informações e Comunicações. 

Princípios relacionados à Informação, Comunicação e Divulgação: 

 Alavancar sistemas de informação: A organização maximiza a utilização 

dos sistemas de informação e tecnologias existentes na entidade para 

impulsionar o gerenciamento de riscos corporativos 

 Comunicar informações sobre riscos: A organização utiliza canais de 

comunicação para suportar o gerenciamento de riscos corporativos 

 Divulgar informações de riscos, cultura e desempenho: A organização 

elabora e divulga informações sobre riscos, cultura e performance 

abrangendo todos os níveis e a entidade como um todo. 

 
Figura 10: Quadro resumo com os 5 componentes combinados com 20 princípios que 

abrangem desde práticas de governança até práticas de monitoramento 
Fonte: Adaptado de COSO, 2017 
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6. AUDITORIA INTERNA 

A auditoria interna é realizada dentro das organizações com intuito de auxiliar a 

administração no cumprimento de seus objetivos, agregando valor ao seu resultado final. 

Para isso, é papel da auditoria interna realizar avaliação e prestar consultoria sempre com o 

propósito de agregar valor e melhorar as operações de uma organização. 

A auditoria interna pressupõe uma atividade independente da gestão. Ela auxilia a 

organização a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de abordagem sistemática e 

disciplinada. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2012), a auditoria interna 

compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, 

metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, 

eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles 

internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à 

administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. 

A auditoria interna é o conjunto de técnicas que visa avaliar, de forma amostral, a 

gestão da organização, pelos processos e resultados gerenciais, mediante a comparação 

entre uma situação encontrada e um determinado critério técnico, operacional ou normativo. 

Trata-se de um importante componente de controle das corporações na busca da melhor 

alocação dos recursos, não só atuando para corrigir os desperdícios, as impropriedades/ 

disfunções, a negligência e a omissão, mas, principalmente, antecipando-se a essas 

ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos... Tem por objetivo primordial 

fortalecer a gestão (Adaptado de CONAB, 2009). 

No âmbito da administração pública, compete às auditorias internas oferecerem 

avaliações e assessoramento às organizações públicas, com o objetivo de aprimorar os 

controles internos, de forma que controles mais eficientes e eficazes mitiguem os principais 

riscos de que os órgãos e entidades não alcancem seus objetivos. 

6.1. Relação entre gestão de riscos e auditoria interna 

A auditoria interna do passado, não contribuiu, de forma preponderante, para agregar 

valor à gestão, atuando somente após a realização das perdas e/ou de forma posterior aos 

atos de gestão, por vezes, de forma punitiva (adaptado de RIBEIRO, 2021 apud PICKETT, 

2005). Uma abordagem moderna para a auditoria interna é a mudança do enfoque dos 

trabalhos, deslocando o foco excessivo na análise de conformidade para um foco mais 

voltado a análise de riscos (auditoria baseada em riscos). 
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A atividade de auditoria interna governamental tem como missão aumentar e 

proteger o valor organizacional. O papel fundamental da auditoria interna em relação ao 

gerenciamento de riscos é fornecer avaliação objetiva quanto à eficácia do gerenciamento 

de riscos. As duas formas mais importantes da auditoria interna prover valor à organização 

são: fornecer avaliação objetiva de que os maiores riscos do negócio são gerenciados 

adequadamente e fornecer a avaliação de que a estrutura de gerenciamento de riscos 

e controle interno está operando eficazmente (adaptado de IIA, 2009). Neste sentido, 

através de uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, a partir da 

aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia 

dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos, a 

auditoria interna busca auxiliar as organizações a realizarem seus objetivos. 

A auditoria interna, tanto nas funções de avaliação quanto de consultoria, contribui 

para o gerenciamento de riscos de uma variedade de formas (IIA, 2009). Segundo o IIA 

(2004), “o principal papel da auditoria interna no processo de gestão de risco é (…) 

contribuir para assegurar que os principais riscos do negócio estão a ser geridos de forma 

apropriada” assegurando que os controles internos funcionem de maneira eficaz. Diante 

disso, a auditoria interna, “deverá avaliar e contribuir para melhorar a gestão de risco, 

controles internos e governança” (IIA, 2004). 

Deve-se ressaltar que a auditoria interna não deve ser a responsável pela gestão do 

risco, tendo em vista que seu papel se limita apenas a contribuir para a boa gestão dos 

recursos e processos de trabalho da organização. Desse modo, a independência e a 

objetividade da Auditoria Interna são asseguradas por meio do cumprimento de um papel 

consultivo e não executivo, sendo, os gestores máximos e os respectivos gestores dos 

riscos, os responsáveis pela elaboração e gestão do risco (RIBEIRO, 2021 apud DELOITTE, 

2014). 

A sinergia entre as duas funções, auditoria interna e gestão de riscos, é fundamental. 

É claro que somente a presença da função de riscos e de auditoria interna em uma 

organização não é o suficiente. A coordenação efetiva e síncrona das atividades de ambas 

as funções se mostra um grande desafio. Isso é fundamental para garantir que não haja 

lacunas nos controles nem duplicação desnecessária de trabalho. Atribuições claras devem 

ser definidas de forma que cada função compreenda os limites de suas responsabilidades e 

como sua posição se encaixa na estrutura geral de risco e controle da organização. 

A auditoria interna e a gestão de riscos possuem papeis complementares, tendo em 

vista que a auditoria interna fornece uma avaliação independente sobre a eficácia da gestão 
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de riscos e sobre a efetividade dos controles internos. Tanto os auditores internos quanto os 

gestores poderão contribuir mutuamente com o trabalho uns dos outros. Os auditores 

internos detêm mais conhecimentos em controles internos e gestão de riscos do que os 

gestores da organização. Por sua vez, os gestores possuem mais conhecimento do negócio 

do que os auditores. Assim, os auditores podem obter os conhecimentos do negócio junto à 

gestão e os gestores poderão se apropriar das técnicas e das metodologias do 

gerenciamento com base em riscos a partir do contato com os auditores (adaptado de 

Ribeiro, 2021 apud PICKETT, 2005). 

O trabalho da auditoria interna deve estar alinhado com a estratégia da organização, 

em conformidade com a matriz de riscos, cabendo à auditoria interna atuar proativamente 

tanto na aferição da conformidade em respeito às normas aplicáveis quanto no 

aperfeiçoamento dos controles, regras e procedimentos (IBGC, 2015).  

Para o IIA (2013), os auditores internos, como terceira linha de defesa, fornecem aos 

gestores da organização avaliações sobre a eficácia da governança do gerenciamento de 

riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a gestão (primeira e a segunda linha 

de defesa) atua no gerenciamento de riscos e nos controles internos.  

6.2. IA-CM: Modelo de capacidade de auditoria interna 

6.2.1. Contextualização do modelo 

A estruturação do Modelo IA-CM (Internal Audit Capability Model) para o Setor 

Público originou-se de recomendação emitida pelo Comitê do Setor Público do IIA, em 2004, 

para a criação de um modelo universal de avaliação de capacidade, que reforçasse a 

importância da auditoria interna, objetivando o incremento da eficiência e da efetividade da 

Administração Pública. O desenvolvimento da ferramenta foi coordenado pela Internal Audit 

Foundation, envolvendo profissionais de vários países e com o apoio do Banco Mundial e do 

IIA. O Modelo foi lançado em 2009 e atualizado em 2017 (MARANHÃO, 2020). 

Em 2014, o Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), que representa os 

órgãos de controle interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

firmou parceria com o Banco Mundial, buscando o fortalecimento do sistema de controle 

interno no Brasil. Em 2019, o CONACI aprovou a Resolução nº 006/2019, que aprova o 

modelo IA-CM como referencial metodológico de avaliação da atividade de auditoria interna 

dos seus órgãos integrantes e recomenda a utilização da Planilha de Avaliação e do Roteiro 

de Avaliação do IA-CM, elaborados no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica, 

supracitado  (adaptado de MARANHÃO, 2020). 
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6.2.2. O que é o Modelo IA-CM 

Segundo Marinho (2017) apud SEI (2010), um modelo de capacidade e maturidade – 

Capability Maturity Model® (CMM)® – é uma representação simplificada do mundo a qual 

contém elementos essenciais para a efetivação de processos organizacionais. Os modelos 

de maturidade se baseiam na assunção de que padrões processuais de evolução e 

mudança são previsíveis. Desta forma, modelos de maturidade geralmente incluem uma 

sequência de níveis (ou estágios) que, juntos, formam um caminho lógico a partir de 

um nível inicial de maturidade (Marinho, 2017 apud Pöppelbus e Röglinger, 2011) 

O IA-CM foi desenhado para implementar e institucionalizar uma efetiva função de 

auditoria interna no setor público. Ele é uma ferramenta, que identifica os fundamentos 

necessários para uma auditoria interna eficaz no setor público sendo um modelo universal 

com comparabilidade à volta de princípios, práticas e processos que pode ser aplicado 

globalmente. Além disso, estabelece os passos para que uma função de auditoria interna 

possa progredir de um estágio inicial para um estágio mais forte e efetivo, geralmente 

associado a organizações mais maduras e complexas. É um caminho evolutivo para o 

desenvolvimento de uma auditoria interna. O modelo consiste em 5 níveis de capacidade 

progressivos, nos quais são descritas as atividades de auditoria referentes àquele nível. Os 

níveis são: 1 – Inicial; 2 – Infraestrutura; 3 – Integrado; 4 –Gerenciado; 5 – Otimizado. A 

partir da implementação de processos sustentáveis e institucionalizados em um determinado 

nível, constrói-se a fundação para que a atividade avance para o próximo nível. 

De acordo com o MARANHÃO (2020) apud IIARF (2009), o IA-CM se constitui: 

 Em um veículo de comunicação, pois demonstra o que é uma auditoria 

interna efetiva e sua importância aos tomadores de decisões; 

 Em uma estrutura de avaliação, uma vez que avalia a maturidade da auditoria 

interna em relação aos padrões e práticas profissionais; 

 Em um roteiro para a melhoria ordenada dessa atividade, visto que define os 

passos a serem seguidos para estabelecer e reforçar a auditoria interna. 

Como foi dito anteriormente, o modelo está estruturado em 5 níveis de maturidade, 

com 6 elementos organizacionais (Serviços e Função da Auditoria Interna; Gestão de 

Pessoas; Práticas Profissionais; Gestão de Desempenho e Responsabilidade; 

Relação Organizacional e Cultural; Estruturas de Governança), totalizando os 41 

macroprocessos-chave (Key Process Area - KPA). Estes KPAs, quando institucionalizadas, 

abrem caminho para evolução do nível de capacidade da atividade de auditoria interna. 
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Desta maneira, o modelo pode ser apresentado graficamente como uma matriz, estando os 

níveis no eixo vertical, os elementos da auditoria interna no eixo horizontal e os KPAs 

identificados nas células, conforme pode ser visualizado figura a seguir: 

Serviços e Papel da 

AI

Gerenciamento de 

pessoas

Práticas 

profissionais

Gerenciamento do 

Desempenho e 

Accountability

Cultura e 

Relacionamento 

Organizacional

Estruturas de 

Governança

Envolvimento da liderança 

com organizações 

profissionais - KPA 5.3

Melhoria Contínua de 

Práticas Profissionais - KPA 

5.5

Projeção da força de 

trabalho - KPA 5.2

Planejamento estratégico 

da AI - KPA 5.4

AI contribui para o 

desenvolvimento da 

gestão - KPA 4.4

A Atividade de AI apoia 

classes profissionais - KPA 

4.3

Planejamento da força de 

trabalho - KPA 4.2

Serviços de consultoria - 

KPA 3.2

Criação de equipe e 

competência - KPA 3.5

Estrutura de gestão da 

qualidade - KPA 3.7

Medidas de desempenho - 

KPA 3.10

Coordenação com outros 

grupos de revisão - KPA 

3.12

CAI Informa à Autoridade 

de Mais Alto Nível - KPA 

3.15

Profissionais qualificados - 

KPA 3.4

Informações de custos - 

KPA 3.9

Supervisão e apoio  

gerencial para a Atividade 

de AI - KPA 3.14

Coordenação de força de 

trabalho - KPA 3.3

Relatórios de gestão de AI - 

KPA 3.8

Mecanismos de 

financiamento - KPA 3.13

Desenvolvimento 

profissional individual - 

KPA 2.3

Estrutura de práticas 

profissionais e de 

processos - KPA 2.5

Orçamento operacional de 

AI - KPA 2.7

Acesso pleno às 

informações, aos ativos e 

às pessoas da organização 

- KPA 2.10

Pessoas qualificadas 

identificadas e recrutadas - 

KPA 2.2

Plano de auditoria 

baseado nas prioridades 

da gestão e das partes 

interessadas- KPA 2.4

Plano de negócio de AI - 

KPA 2.6

Fluxo de reporte de 

auditoria estabelecido - 

KPA 2.9

Nível 1 –

Inicial

Ad hoc  não estruturada; auditorias isoladas ou revisão de documentos e transações com finalidade de aferir correção e conformidade; produtos dependem de 

habilidades específicas de indivíduos que estão acupando as posições; ausência de práticas profissionais estabelecidas, além das fornecidas por associações 

profissionais; financiamento aprovado por gerência, quando necessário; falta de infraestrutura; auditores provavelmente são parte de uma unidade organizacional 

maior; nenhuma capacidade estabelecida; portanto, inexistência de macroprocessos-chave.

Nível 3 –

Integrado Auditorias de 

desempenho / value-for-

money  - KPA 3.1

Planos de auditoria 

baseados em riscos - KPA 

3.6

Componente essencial da 

equipe de gestão - KPA 

3.11

Nível 2 –

Infraestrutura
Auditoria de 

conformidade - KPA 2.1

Gerenciamento dentro da 

Atividade de AI - KPA 2.8

Supervisão independente 

das Atividades de AI - KPA 

4.8

Matriz de Modelo de Capacidade de Auditoria Interna 

Nível 5 –

Otimizado

AI reconhecido como 

agente-chave de mudança - 

KPA 5.1

Resultado e valor 

alcançados para a 

organização -

 KPA 5.6

Relações efetivas e 

permanentes - KPA 5.7

Independência, poder e 

autoridade da Atividade 

de AI - KPA 5.8

Nível 4 –

Gerenciado

Avaliação geral sobre 

governança, gestão de 

riscos e controles - KPA 4.1

Estratégia de auditoria 

alavanca a gestão de risco 

da organização - KPA 4.5

Integração de medidas de 

desempenhos qualitativas 

e quantitativas - KPA 4.6

CAI aconselha e influencia 

a mais Alta Gerência - KPA 

4.7

 
Figura 11: Matriz do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna 

Fonte: CGU et al, 2019 
 

É importante observar, na figura anterior, que os KPAs destacados em verde escuro 

têm uma influência direta das unidades de auditoria interna e por isso a auditoria interna tem 

mais autonomia em desenvolver e institucionalizar estes KPAs, enquanto os demais 

dependem também de outras unidades da organização. 

Outro ponto de destaque no modelo é a definição do que seria um KPA 

institucionalizado. Para considerar o KPA institucionalizado, segundo o modelo, além de 

dominar o KPA, a atividade de auditoria interna deve incorporar as atividades essenciais à 

cultura organizacional (adaptado de MARINHO, 2017).  

Os níveis ilustram os estágios através dos quais uma atividade de Auditoria Interna 

pode evoluir. A implementação de processos repetíveis e sustentáveis num determinado 

nível fornece a base para progredir para o próximo nível. Sua lógica compreende uma 
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estrutura em blocos encadeados, demonstrando a progressão dos macroprocessos chave 

de uma unidade de auditoria menos madura para uma com capacidades fortes, estruturadas 

e eficazes. Observe a figura a seguir: 

 
Figura 12: Níveis do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) 

Fonte: Elaboração própria 
 

Segundo o modelo, para que a atividade de auditoria interna alcance um 

determinado nível, é preciso que todos os KPAs presentes nos 6 elementos estejam 

institucionalizados. Por exemplo, para considerar que uma atividade de auditoria interna 

alcançou o nível de capacidade 2, é preciso que os 10 KPAs presentes nos 6 elementos 

estejam incorporados à cultura da auditoria interna. Basta que um deles não esteja 

institucionalizado para que a atividade de auditoria interna seja classificada no nível 1. 

De acordo com o Modelo, os níveis de capacidade apresentam as características 

descritas, resumidamente, a seguir (adaptado de MARANHÃO 2020): 

Nível 1 (Inicial) 

 Auditoria Interna não estruturada; 

 Auditorias Isoladas; 

 Práticas profissionais não estabelecidas; e 

 Produtos dependem de esforços e habilidades individuais. 

Nível 2 (Infraestrutura) 

 Desenvolvimento inicial das estruturas de gestão e administrativa da Auditoria 

Interna; 

 Estrutura de práticas e processos profissionais estabelecida; 

 Práticas e processos básicos são executados de forma regular e repetível; 

 Regimento estabelece propósito, autoridade e responsabilidades da Auditoria Interna; 

 Canais de reporte funcional e administrativo estabelecidos; e 
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 Profissionalização da carreira de auditor interno. 

Nível 3 (Integrado) 

 Políticas, processos e práticas de Auditoria Interna definidas, documentadas e 

aplicadas de forma uniforme; 

 Alinhamento com negócios e riscos da organização auditada; 

 Evolui de trabalhos de auditoria tradicionais para o fornecimento de consultorias; 

 Independência da Auditoria Interna e objetividade dos auditores estabelecida e 

respeitada; e 

 Gestão e melhoria contínua da qualidade dos trabalhos de Auditoria Interna. 

Nível 4 (Gerenciado) 

 Metas de desempenho e qualidade da Auditoria Interna; 

 Plano de auditoria alinhado com objetivos e gestão de riscos da organização; 

 Uso intensivo de TI para alavancar operações; 

 Auditoria Interna estabelecida como parte essencial da estrutura de governança; 

 Auditoria Interna presta asseguração da governança, riscos e controles da 

organização; e 

 Planejamento coordenado da força de trabalho da Auditoria Interna. 

Nível 5 (Otimizado) 

 Foco em melhoria contínua, inovação e aumento da capacidade institucional; 

 Independência, poder e autoridade da Auditoria Interna plenamente estabelecidos; 

 Auditoria Interna reconhecida como agente-chave de mudança e peça fundamental 

da estrutura de governança da organização; 

 Profissionais qualificados, especializados e referência para toda a organização; e 

 Prestação de contas dos resultados. 

6.2.3. Como implementar o modelo 

De forma geral, para implementar o Modelo IA-CM, é importante seguir os seguintes 

passos: definir o nível ideal de capacidade (o nível que se quer atingir/chegar), realizar a 

autoavaliação (avaliar a capacidade atual da instituição), elaborar e acompanhar o plano de 
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ação e realizar a validação externa. Além disso, a liderança e o comprometimento do Chefe 

Executivo de Auditoria Interna são fundamentais para a implantação do Modelo. Em paralelo 

a realização destes passos, a CGU sugere que seja realizada a atualização normativa, a 

estruturação de um Plano de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) e a realização de 

melhoria de processos (MARANHÃO, 2020). A Figura seguir ilustra um roteiro para 

implementação segundo a CGU: 

 
Figura 13: Passos para implantação do Modelo IA-CM 

Fonte: MARANHÃO (2020) apud Apresentação “IA-CM: Modelo de Capacidade de 
Auditoria Interna” da CGU 

 

Ao analisar o modelo IA-CM proposto pelo IIA, constata-se a apresentação de 

atividades estruturantes propostas através de macroprocessos-chave (Key Process Area - 

KPA) para o desenvolvimento da auditoria interna. Nesse sentido, a implementação de tal 

modelo contribuirá, de forma efetiva, para a consolidação da auditoria interna e contribuindo 

assim para agregar valor e melhorar as operações de uma organização. 
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7. GOVERNANÇA PÚBLICA DA PMF e o PAPEL DA CGM 

7.1. Sistema de governança da Prefeitura Municipal de Fortaleza 

No setor público, conforme foi dito anteriormente, a governança assume a função 

direcionadora e a gestão responde pela função realizadora. A governança é responsável por 

estabelecer a direção a ser tomada, com fundamento em evidências e levando em conta os 

interesses da sociedade. Enquanto isso, a gestão assume a função de planejar a forma 

mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e controlar 

indicadores e riscos. Desta forma, as duas funções estão conectadas e partem de uma 

diretriz única que é satisfazer os anseios da sociedade de um modo geral. 

A governança se preocupa com a qualidade do processo decisório, sua efetividade e 

economicidade sendo assim está diretamente ligada as autoridades máximas das 

organizações. Na Prefeitura de Fortaleza, de forma análoga, a governança está ligada 

diretamente ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, tendo o papel de avaliar, 

dirigir e monitorar os atos praticados pela gestão. 

Por sua vez, a gestão recebe o direcionamento superior e se preocupa com a 

qualidade da implementação desta direção. Na Prefeitura de Fortaleza a gestão está ligada 

aos níveis tático e operacional, compreendendo os coordenadores e gerentes dos órgãos, 

tendo o papel de planejar, executar e controlar as atividades de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela governança. 

Conforme foi exposto anteriormente na fundamentação teórica, na governança 

pública também existe o conflito agente-principal (ou conflito de agência). Estando a 

sociedade ocupando o papel de principal e outorgante do modelo de governança pública e 

os administradores públicos atuando na condição de “agentes”. A expectativa da sociedade 

(principal) é que os administradores públicos aloquem os recursos da melhor forma possível, 

maximizando o resultado dos tributos. Assim, o retorno é expresso em dividendos sociais, 

proporcionados pela entrega de bons resultados aos cidadãos de maneira sustentável, em 

termos de serviços e políticas públicas. 

A complexidade do setor público e de suas entidades, as quais operam com 

estrutura, forma e tamanho organizacional diversos, obriga o reconhecimento de modelos 

diferenciados de governança, aplicados a diferentes culturas e contextos organizacionais. 

Cada organização possui características próprias que requerem e impõem diferentes formas 

de responsabilização na prestação de contas. Assim, o grande desafio no setor público é 
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articular um conjunto de princípios e elementos comuns que podem ser considerados em 

uma estrutura de governança pública (ALTOUNIAN et al., 2018). 

Neste contexto, conforme sugere o TCU em BRASIL (2020), foi desenvolvido um 

modelo do Sistema de Governança da Prefeitura Municipal de Fortaleza na perspectiva do 

controle e da gestão. Este modelo foi embasado nas atividades e órgãos já existentes 

podendo ser melhorado. A figura a seguir apresenta o modelo desenvolvido: 

 
Figura 14: Modelo do Sistema de Governança da Prefeitura Municipal de Fortaleza na 

perspectiva do controle e da gestão 
Fonte: Elaboração própria 

 

Se por um lado a sociedade é a grande financiadora do Estado (Prefeitura de 

Fortaleza), então é a esta sociedade que os gestores municipais têm a obrigação de prestar 

conta. Seguindo este pressuposto, o sistema de governança pública deve determinar o 

equilíbrio e a harmonia entre os envolvidos com vista a permitir o bem comum da sociedade. 

Ao apresentar a figura anterior, faz-se necessário um breve explicativo dos papéis de 

cada instância de governança e seus representantes na Prefeitura Municipal de Fortaleza: 
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A) As Instâncias Externas de Governança: responsáveis pela fiscalização, pelo 

controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da 

governança das organizações públicas. São autônomas e independentes, e não 

se vinculam às organizações que são por elas governadas. Neste contexto temos 

na PMF: a Câmara Municipal de Fortaleza e os Tribunais de Contas, tanto o 

Estadual quanto o Federal visto que a Prefeitura recebe também recursos da 

União. 

B) As Instâncias Externas de Apoio à Governança: responsáveis pela avaliação, 

auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são 

identificadas, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de 

governança, sejam elas internas ou externas. Essa instância pode oferecer apoio 

tanto as instâncias externas de governança quanto as instâncias internas de 

governança. Neste contexto podemos elencar: Auditorias independentes 

contratadas, controle social organizado. 

C) As Instâncias Internas de Governança: responsáveis por definir ou avaliar a 

estratégia e as políticas internas, bem como monitorar a conformidade e o 

desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. 

Esta instância também é responsável por garantir que a estratégia e as políticas 

formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre a sociedade e o 

administrador público. O Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários são os agentes 

públicos que, tipicamente, atuam nesta estrutura. Enquanto o Prefeito e o Vice-

Prefeito são responsáveis pela direção da organização, os Secretários (dirigentes 

superiores) são responsáveis por auxiliar no estabelecimento de políticas e 

objetivos e no provimento de direcionamento para a organização. 

Neste contexto, além do papel fundamental do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários na PMF, temos também o COGERFFOR (Comitê Municipal de 

Gestão por Resultados e Gestão Fiscal). Aqui faz-se necessário elencar algumas 

atribuições do COGERFFOR, relacionadas a governança, dentre outras, dadas 

pelo decreto 13.087 de 05 de março de 2013 a este comitê: Definir diretrizes, 

acompanhar e estabelecer medidas relacionadas à organização administrativa da 

Prefeitura de Fortaleza, à contenção ou racionalização dos gastos públicos e ao 

desempenho da gestão por resultados, da gestão fiscal e da gestão de contas do 

Município; Promover ajustes na programação financeira dos órgãos e entidades 
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da administração direta e indireta que não estejam de acordo com as diretrizes e 

estratégias definidas nas políticas e planos de governo. 

Este mesmo comitê é composto pelos Secretários de Governo; das Finanças; do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; da Controladoria e Ouvidoria Geral do 

Município; pelo Procurador Geral do Município; pelo Superintendente do Instituto 

de Planejamento de Fortaleza e membros indicados pelo Prefeito, como 

atualmente o Secretário Municipal de Infraestrutura e o Secretário da Chefia de 

Gabinete do Prefeito. Estes membros possuem a função de governança 

corporativa pública, instituída pela Lei Complementar nº 313 de 17 de dezembro 

de 2021. Esta lei trouxe também algumas atividades a estes membros, conforme 

segue: Estruturar, organizar, acompanhar e supervisionar a atuação transversal 

das políticas administrativas e públicas, visando a eficiência, a legitimidade, a 

equidade, a transparência e a responsabilidade; apoiar o Chefe do Poder 

Executivo em relação à definição de diretrizes e à organização estratégica da 

Administração Pública Municipal, nos aspectos operacional, contábil, financeira e 

legal; zelar e orientar melhorias na Administração Pública para atendimento das 

diretrizes e estratégias definidas nas políticas públicas e no plano de governo, 

entre elas o equilíbrio do orçamento e dos recursos municipais, monitorando a 

conformidade e o desempenho, objetivando a garantia de atendimento ao 

interesse público; monitorar a Gestão de Riscos na Administração Pública, entre 

outras atribuições definidas pelo Chefe do Poder Executivo. 

D) As Instâncias Internas de Apoio à Governança: responsáveis por realizar a 

comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração, bem 

como auditorias internas que avaliam os processos de governança e de gestão 

de riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à 

alta administração. Estas instâncias de apoio também tem o papel de auxiliar as 

instâncias internas de governança no direcionamento, na avaliação e no 

monitoramento das ações de gestão. Neste contexto fazem parte desta instancia 

na Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF): 

 O Iplanfor (Instituto de Planejamento de Fortaleza) que realiza o 

planejamento de longo prazo de Fortaleza, faz o acompanhamento dos 

indicadores do PPA e responsável pela coordenação do Sistema de 

Governança do Fortaleza 2040; 
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 A SEPOG (Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão) 

que desenvolve o PPA, a LDO e a LOA juntamente com os outros órgãos 

da PMF; 

 A COPIFor (Coordenadoria Especial de Programas Integrados) que 

coordena a intersetorialidade entre as políticas públicas municipais; 

 A PGM (Procuradoria Geral do Município de Fortaleza) que é responsável 

pela defesa dos interesses municipais, bem como pelas funções de 

consultoria jurídica; 

 A CGM em suas macrofuções de ouvidoria, controle interno, auditoria, 

correição e transparência e integridade; e  

 As áreas de assessoramento que prestam o papel de controle interno nos 

órgãos da Prefeitura de Fortaleza. 

Abaixo das instâncias de governança encontram-se as instâncias de gestão. A 

gestão tática é responsável por coordenar a gestão operacional em áreas específicas. Os 

agentes públicos que, geralmente, integram esta instância, na Prefeitura de Fortaleza, são 

coordenadores e gerentes funcionais. 

Conforme apresentado na Parte I – Fundamentação Teórica deste documento, 

devemos resgatar que a governança na administração pública diz respeito a um conjunto de 

mecanismos que tem por objetivo avaliar, direcionar e monitorar a atuação do 

administrador público, visando garantir a prestação de serviços públicos de melhor 

qualidade e de interesse da sociedade. Em termos mais objetivos, segundo o TCU em 

BRASIL (2020), as atividades de governança (avaliar, dirigir e monitorar) são implementadas 

por meio de práticas agrupadas em três mecanismos essenciais: liderança, estratégia e 

controle. Na PMF, conforme foi apresentado anteriormente, a instância interna de 

governança (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e COGEFFOR), é apoiada por vários 

órgãos, inclusive a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM) em suas 

macrofunções (ouvidoria, controle interno, auditoria, correição e transparência) visando 

auxiliar na implementação de práticas de governança. 

7.2. O papel da CGM no auxílio a implementação de práticas de governança na PMF 

Relembrando as orientações do TCU em BRASIL (2020), verifica-se que são 

apresentadas diversas práticas de governança organizadas em 3 categorias denominadas 

de mecanismos. O órgão enfatiza que essas práticas não contêm todo o conjunto possível 
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de práticas de governança organizacional, mas somente aquelas consideradas, atualmente, 

aplicáveis a quaisquer organizações públicas ou outros entes jurisdicionados ao TCU (com 

base em normativos federais no tema, literatura internacional e nacional, e fiscalizações de 

governança realizadas pelo TCU), a síntese das 12 práticas sugeridas pelo TCU pode ser 

observada na figura a seguir: 

 
Figura 15: Práticas relacionadas aos mecanismos de governança segundo o TCU 

Fonte: BRASIL, 2020 
 

A CGM como órgão de apoio a governança municipal, tem papel fundamental no 

auxílio a implementação dessas práticas na Prefeitura Municipal de Fortaleza. Seja direta ou 

indiretamente, por meio da implementação de projetos, execução de processos, ou até 

mesmo como referencial de melhores práticas. O órgão vem implementando e auxiliando as 

instâncias de governança na implementação das práticas sugeridas pelo TCU, conforme 

veremos a seguir: 

7.2.1. Implementação do Mecanismo de Liderança 

Prática de estabelecer o modelo de governança: Conforme foi apresentado, neste 

documento, a CGM apresenta um enfoque no modelo do Sistema de Governança da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza na perspectiva do controle e da gestão. Ao longo dos 

últimos anos o órgão vem inovando no estabelecimento de procedimentos inerentes a este 

modelo, principalmente no que compete ao auxílio a governança municipal. Algumas ações 

neste sentido são: o fortalecimento da Ouvidoria com o desenvolvimento do SISCOM, a 

segregação das macrofunções de controle e auditoria, permitindo um olhar consultivo e 

orientativo aos órgãos, a implementação da segunda linha de controle por meio das 
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assessorias de controle interno nos órgãos da PMF, o desenvolvimento do projeto de 

avaliação dos serviços públicos que dará um outro olhar as instâncias de governança 

quanto aos anseios da população, etc. Se por um lado a CGM coordena as ações que 

apoiam a governança no enfoque do Controle Interno, por outro participa ativamente da 

governança municipal nas demais dimensões coordenadas pelo IPLANFOR e pela SEPOG.  

Prática de promover a integridade: Como iniciativa a CGM desenvolveu a proposta 

do Programa de Integridade para a PMF. O Programa é constituído de um conjunto de 

procedimentos utilizados para garantir que instituições públicas e privadas atuem de acordo 

com a legislação, normas, políticas internas e padrões de ética, e tem por objetivo a 

identificação de possíveis riscos de conformidade relacionados aos padrões estabelecidos 

pelas legislações e órgãos regulamentadores. Para ser implementado de maneira efetiva 

este programa depende da adesão dos órgãos da PMF e do patrocínio da alta gestão. 

Prática de promover a capacidade da liderança: De maneira ainda tímida, mas 

impactante, a CGM tem inovado internamente servindo de modelo para PMF na 

implementação de práticas de desenvolvimento de lideranças. Primeiramente foi 

estabelecido o modelo de avaliação de desempenho para todos os servidores do órgão, 

sejam comissionados ou efetivos. Este modelo de avaliação de desempenho permite o 

acompanhamento pelos gestores de seus subordinados e o monitoramento de novos 

talentos. Outra prática de promoção da liderança implementada internamente na CGM foi o 

estabelecimento de um corpo de gestores de projetos, que não necessariamente eram 

gestores funcionais mas que em algum momento precisavam gerenciar recursos. Estas 

iniciativas se somam ao modelo de promoção de desenvolvimento das lideranças e força de 

trabalho coordenado pela SEPOG, que tem o papel de coordenação da gestão de pessoas 

no âmbito do Município de Fortaleza.  

7.2.2. Implementação do Mecanismo de Estratégia 

Prática de gerir riscos: Como foi dito anteriormente, na fundamentação teórica, a 

fixação de objetivos é uma precondição à identificação e gerenciamento de riscos. Em 

primeiro lugar, é necessário que os objetivos existam em todos os níveis da organização. Na 

PMF temos objetivos muito claros traçados nos eixos do Fortaleza 2040 e PPA. Entretanto, 

para o desdobramento de objetivos nos órgãos e outras instâncias subordinadas, faz-se 

necessário a realização de um Planejamento Estratégico em todos os órgãos e entidades da 

PMF composto por visão, missão, valores, objetivos e metas. Este plano precisa se tornar 

algo vivo nas organizações de forma que os objetivos sejam medidos e acompanhados por 

indicadores e seja realizada a identificação e gerenciamento de riscos ao não cumprimento 
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destes objetivos. Após a realização do plano, os responsáveis pelo controle interno dos 

órgãos, com o auxílio dos articuladores de controle interno (ACIs) da CGM, devem fazer a 

identificação de riscos e auxiliar o gerenciamento destes. Esta é outra prática que depende 

da adesão dos órgãos da PMF e do patrocínio da alta gestão para ser implementada de 

maneira efetiva. 

Prática de estabelecer a estratégia: As estratégias do Governo são estabelecidas, 

documentadas e articuladas em diversas instâncias e iniciativas. Na Prefeitura de Fortaleza, 

têm-se o Fortaleza 2040, o Plano de Governo, o Plano Plurianual e os demais Planos 

pactuados entre as mais diversas esferas responsáveis pelas políticas públicas municipais. 

As estratégias do Sistema de Controle Interno Municipal dizem respeito à assegurar o 

alcance dos resultados das estratégias elencadas nos Planos citados. A CGM como parte 

integrante da Governança da Prefeitura Municipal de Fortaleza participa de todo esse 

processo e busca aprimorar os mecanismos internos de conjugação das propostas com as 

macrofunções de controle para apoiar os órgãos nessa convergência.   

Prática de promover a gestão estratégica: A liderança da organização deve não 

só dar o direcionamento estratégico, mas também fazer o monitoramento de sua execução e 

avaliar a necessidade de adequá-lo. A CGM tem o papel de auxiliar o órgão nesta avaliação 

tanto informando os resultados do sistema de ouvidoria, os resultados da avaliação dos 

serviços públicos e os resultados das auditorias de desempenho das políticas públicas e de 

sua performance na execução operacional. De posse destas informações o órgão poderá ter 

maior propriedade em avaliar se sua estratégia está possibilitando o atingimento de seus 

objetivos. Também poderá identificar as expectativas da população e promover ajustes na 

estratégia quando necessário. 

Prática de monitorar o alcance dos resultados organizacionais: Uma atividade 

que deve ser inserida na rotina dos assessores de planejamento dos órgãos e entidades da 

Prefeitura é o acompanhamento periódico dos objetivos, metas e indicadores previstos no 

planejamento estratégico desenvolvido por cada órgão e no PPA. Este acompanhamento 

deve envolver as lideranças do órgão para desenvolverem e executarem planos de ação 

visando o atingimento das metas e objetivos. A CGM poderá contribuir para implementação 

desta rotina com a orientação dada pelos Articuladores de Controle Interno (ACIs) da CGM 

e o auxílio dos responsáveis pelo controle interno dos órgãos. A liderança da organização 

deve patrocinar a realização deste monitoramento e incentivar o acompanhamento da 

execução dos planos de ação. Esta prática deve partir de uma mudança cultural do órgão, 

onde deve ter como rotina o acompanhamento dos resultados de seus objetivos estratégicos. 
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Prática de monitorar o desempenho das funções de gestão: Ao estabelecer 

objetivos e metas estas devem ser desdobradas nas áreas internas do órgão. O 

desdobramento destas metas e a execução delas além de monitoradas devem ser avaliadas. 

As Unidades de Controle Interno dos órgãos com o apoio da CGM podem fortalecer a 

avaliação de desempenho para todos os cargos de gestão. Esta prática depende de um 

comprometimento dos gestores dos órgãos em pactuar e acompanhar as metas de suas 

áreas e de um patrocínio da alta gestão no intuito de implementar a metodologia de 

avaliação de desempenho. 

7.2.3. Implementação do Mecanismo de Controle 

Diferente das práticas dos outros dois mecanismos propostos pelo TCU e 

apresentados anteriormente, as práticas presentes no mecanismo de controle estão 

vinculadas diretamente a CGM. Enquanto os mecanismos de liderança e estratégia 

dependem diretamente da gestão superior e das 1ª e 2ª linhas de controle propostos pelo 

IIA em 2020, o mecanismo de controle está ligado diretamente a 3ª linha que, na Prefeitura 

de Fortaleza, tem seu papel exercido diretamente pela CGM e apoiado pelos órgãos da 

PMF. A seguir pode ser observado a relação da CGM com as práticas sugeridas pelo TCU 

relacionadas ao mecanismo de controle. 

Prática de promover a transparência: No intuito de fortalecer a governança, a 

transparência é fundamental, a regra deve ser sempre o acesso à informação demandada 

pelo cidadão. Informação esta que possibilite a sociedade conhecer o que acontece na PMF 

e entender o que ela planeja fazer, o que têm realizado de fato e quais resultados têm 

alcançado, para poder assim se posicionar a respeito. 

Neste sentido a CGM vem promovendo cada vez mais o aprimoramento do Portal da 

Transparência da Prefeitura com a disponibilização de informações diversas como: receitas, 

despesas, contas públicas, orçamento, licitações, contratos, etc. Vale salientar também que 

a CGM, juntamente com os órgãos da PMF, fornece um serviço de informação ao cidadão 

através do e-sic. Este serviço permite que, caso o cidadão não tenha obtido a informação 

desejada, possa solicitá-la e a Prefeitura tem um prazo fixado para disponibilizar a 

informação. Com impacto direto na governança, através do levantamento das demandas é 

possível disponibilizar de maneira antecipada as informações mais solicitadas gerando 

assim um processo de aprimoramento contínuo ao Portal da Transparência. 

Outro ponto importante relacionado a transparência é que a CGM vem promovendo, 

juntamente com outros órgãos, a Política de Dados Abertos. O objetivo é incentivar a 
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publicação de dados em formato aberto pelos entes municipais e promover a inovação e 

empreendedorismo com a disponibilização dos dados abertos. O serviço é disponibilizado 

através do Portal de Dados Abertos, com dados e informações atualizadas e disponíveis 

para a sociedade. 

Prática de garantir a accountability: A sociedade, por meio dos cidadãos, delega 

poder ao gestor municipal para gerir os recursos públicos e alcançar os resultados 

esperados. Em contrapartida, a Prefeitura deve prestar contas aos cidadãos, demonstrando 

que administraram os recursos a ela confiados em conformidade com os princípios éticos, 

diretrizes estabelecidas pelo governo e normas aplicáveis. Assim, o controle sobre como os 

recursos estão sendo empregados e se as metas estão sendo atingidas é um requerimento 

da sociedade. Para isso não basta a Prefeitura divulgar receitas e despesas é preciso a 

divulgação, também, de resultados. Outro ponto a se destacar é a divulgação periódica de 

resultados de indicadores estratégicos e indicadores de políticas públicas, esses indicadores 

subsidiam a sociedade analisar o que deve ou não ser prioridade de governo. 

A divulgação de tais prestações de contas já é feita no Portal da Transparência 

gerenciado pela CGM. As informações disponibilizadas dependem de diversos órgãos da 

Prefeitura. Para tanto, a CGM tem papel de articulação para o fornecimento de informações 

tempestivas e precisas quanto a prestação de contas de governo.  

Outro ponto que deve ser mencionado visando a garantia da prestação de contas é o 

tratamento devido de eventuais desvios e denúncias apresentados. Por um lado, a CGM 

tem o canal oficial da Prefeitura para o recebimento destas manifestações que devem ser 

feitas pelo canal de ouvidoria (SISCOM). Por outro lado, a CGM através da através da 

Corregedoria e juntamente com a PGM devem apurar e tratar estes desvios de forma a 

responsabilizar os envolvidos e dar ciência em momento oportuno a população. 

Além disso, a SEPOG coordena a elaboração anual da Mensagem do Prefeito à 

Câmara Municipal de Fortaleza, consolidando a Prestação de Contas do Governo, com a 

visão sistematizada do desempenho de todo o Poder Público Municipal no referido exercício. 

Prática de avaliar a satisfação das partes interessadas: Esta prática deve ser 

tratada de forma estratégica pela Prefeitura, pois pode subsidiar as mais altas instâncias de 

gestão no desenvolvimento e melhoria das políticas públicas. Esta ação implica em 

monitorar e avaliar a imagem da Prefeitura perante as partes interessadas, bem como a 

satisfação destas com os serviços públicos ofertados pela PMF. O Canal de Ouvidoria da 

CGM (SISCOM) também é a plataforma utilizada para coletar estas informações. Nesta 
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plataforma o cidadão pode realizar sua manifestação que será tratada pelos responsáveis 

no intuito de responder o cidadão. As manifestações podem ser classificadas como 

reclamação, solicitação de informação, denúncia, sugestão e elogio. Além do tratamento 

individualizado das manifestações, a Ouvidoria trata estas informações e fornece dados 

estratégicos para os gestores municipais. Estas informações podem servir continuamente 

para o desenvolvimento de novas políticas públicas, eventuais projetos ou melhorias em 

serviços prestados. 

Outra ação que está sendo colocada em prática pela área de Ouvidoria da CGM é a 

implementação de uma plataforma robusta de avaliação dos serviços públicos, na qual o 

cidadão tem disponível uma carteira de serviços ofertados pela Prefeitura e pode avaliar o 

serviço recebido. As informações obtidas nesta plataforma também têm caráter estratégico e 

irão subsidiar os gestores no aprimoramento dos serviços prestados. 

Além disso, outras ações da PMF também agregam informações de manifestação e 

avaliação por parte do cidadão. São elas: Central 156, Diga Aí, Escola e Mais Saúde. Esses 

canais são integrados na base de dados da coordenação da Ouvidoria Geral, 

proporcionando uma visão matricial e complementar da avaliação do serviço público.   

Prática de avaliar a efetividade da auditoria interna: A auditoria interna deve 

aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação, assessoria e 

conhecimento objetivos baseados em riscos, para aprimorar os processos de governança, 

gestão de riscos e de controle (BRASIL, 2021 apud IIA, 2017). A CGM está iniciando o 

aprimoramento da área de auditoria interna por meio do modelo IA-CM. Nos próximos anos, 

o órgão deseja alcançar o nível 3 do referido modelo. 

A auditoria interna da CGM deverá não só está baseada em auditorias de 

conformidade como também deverá atuar na busca da excelência em gestão através da 

auditoria em gestão de riscos, auditoria de desempenho e em processos de governança. O 

objetivo é adicionar valor aos serviços prestados nos órgãos e entidades da Prefeitura 

buscando sempre o bem comum da população municipal. 

O modelo IA-CM é ideal para implementar e institucionalizar de forma efetiva a 

auditoria interna na Prefeitura de Fortaleza. Este modelo desenvolvido para o setor público é 

uma ferramenta, que servirá de base para identificar os fundamentos necessários para um 

modelo de auditoria interna eficaz na PMF. O modelo traça um caminho evolutivo onde 

estabelece os passos de forma progressiva para a institucionalização da auditoria interna. 
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O IA-CM consiste de uma matriz com 5 níveis de capacidade progressivos (1 – Inicial; 

2 – Infraestrutura; 3 – Integrado; 4 –Gerenciado; 5 – Otimizado), onde cada nível tem 6 

elementos organizacionais, os quais são descritas as atividades de auditoria referentes 

aquele nível. Os elementos organizacionais são: (Serviços e Função da Auditoria Interna; 

Gestão de Pessoas; Práticas Profissionais; Gestão de Desempenho e Responsabilidade; 

Relação Organizacional e Cultural; Estruturas de Governança), cada elemento em cada 

nível possui macroprocessos-chaves (KPAs) que são desdobrados em atividades. Quando 

esses KPAs forem institucionalizados irão constituir a etapa para que a atividade avance 

para o próximo nível. A figura a seguir ilustra de forma simplificada a matriz: 

MACROPROCESSOS-CHAVES (KPAs)
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ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

Matriz IA-CM SIMPLIFICADA

KPA

 
Figura 16: Modelo simplificado da Matriz IA-CM 

Fonte: Elaboração própria 
 

A CGM está executando as etapas iniciais para implementação do modelo. 

Atualmente já tem um plano de ação preliminar em validação para aplicação prática, 

conforme sugerido pela CGU. Foi desenvolvido um roteiro macro para a implementação do 

modelo, conforme segue: 
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Figura 17: Roteiro simplificado para o desenvolvimento e implementação do modelo IA-CM 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com a implementação do modelo será possível demonstrar aos tomadores de 

decisão a importância de uma auditoria interna efetiva, avaliar o grau de maturidade da 

auditoria interna em relação aos padrões e práticas profissionais e definir o passo a passo 

que deve ser seguido para estabelecer e reforçar a auditoria interna. 

É importante destacar que a implementação do modelo não depende apenas da 

CGM, pois alcança todos os órgãos da PMF e compõe uma Política de Governança 

Municipal, incentivada pela alta gestão. Conforme estabelecido, as atividades essenciais 

propostas em cada KPA devem estar incorporadas na cultura organizacional da Prefeitura. 

Como pode-se observar o mecanismo de controle é intrínseco as atividades da CGM 

na Prefeitura de Fortaleza. Porém, semelhante aos outros mecanismos, não é possível a 

implementação deste sem o apoio e comprometimento dos outros órgãos e entidades. A 

seguir é apresentado um resumo das macrofunções da CGM (Auditoria, Controle Interno, 

Corregedoria, Ouvidoria e Transparência) e a relação delas com os mecanismos e práticas 

de governança que devem ser implementados no município. 
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CONTROLE
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LIDERANÇA

ESTRATÉGIA

 
Figura 18: Relação das macrofunções da CGM com os mecanismos e práticas de 

governança propostos pelo TCU 
Fonte: Elaboração própria 

 

7.3. Sistema de Controle Interno na PMF 

7.3.1. As 3 linhas de Controle 

A CGM seguindo uma tendencia dos órgãos de controle adota o modelo das 3 linhas 

de controle proposto pelo IIA. Esse modelo é uma forma simples e eficaz de melhorar a 

comunicação entre as áreas envolvidas no controle organizacional. O modelo traz o 

esclarecimento de papéis e responsabilidades de cada área. A seguir é apresentado o 

modelo das 3 linhas de controle adotado na Prefeitura Municipal de Fortaleza e proposto 

pela CGM: 
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Figura 19: Modelo das 3 linhas de controle adotado na Prefeitura Municipal de Fortaleza 

Fonte: Elaboração própria 
 

Todo o Sistema de Controle Interno da Prefeitura é baseado neste modelo. 

1ª Linha (realizada pelo próprio órgão): A gerência operacional é a primeira linha 

de controle da Prefeitura. É composta pelos responsáveis por monitorar e controlar os 

processos de trabalho dentro do órgão. Tais controles são exercidos pelos gestores públicos 

(coordenadores e gerentes). O fato dos controles incorporados aos sistemas e processos de 

trabalho serem executados sob a responsabilidade dos gestores públicos faz com que estes 

sejam a primeira linha de defesa. Esta linha deve atuar diretamente na implementação de 

processos e execução de projetos visando atingir seus objetivos. Dentre as atividades 

realizadas na primeira linha de defesa destacam-se a identificação, a avaliação, o controle e 

a mitigação dos riscos, sendo os resultados destas utilizados como base para o 

desenvolvimento de políticas e procedimentos internos. A execução efetiva deste controle 

auxiliará o órgão a atingir seus objetivos estratégicos. É a autotutela de quem executa a 

atividade operacional, primando pelas práticas de conformidade, controle e resultados.  

2ª Linha (realizada pelo próprio órgão): Os órgãos e entidades da Prefeitura tem 

uma área responsável pelo Controle Interno. As atribuições desta atividade foram 

absorvidas pelas assessorias especiais, pelas assessorias de planejamento ou por outras 

áreas conforme decreto nº 14.972, de 31 de março de 2021. Estas áreas atuam como 
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segunda linha de controle e tem por objetivos supervisionar e monitorar os controles 

exercidos pela primeira linha e auxiliar na implementação de novos controles. 

A segunda linha de defesa deve possuir atribuições de gerenciamento de risco e de 

conformidade. Esta função, que também está submetida ao controle e direção da alta 

administração (secretários, presidentes ou superintendentes), deve ser implementada para 

garantir que os controles e os processos de gerenciamento de riscos executados pela 

primeira linha de defesa funcionem de acordo com o estabelecido, principalmente por meio 

do monitoramento contínuo. As funções de segunda linha ajudam a primeira linha a manter 

as políticas e os procedimentos estabelecidos pelo Comitê Gestor do órgão, propondo 

orientações e melhorias nas estruturas. É também a segunda linha que realiza o 

monitoramento da primeira linha pela avaliação da eficácia das práticas de gestão de riscos. 

3ª Linha (realizada pela CGM): A Auditoria e o Controle Interno, são as 

macrofunções da CGM que compõem diretamente a terceira linha. Sendo o Controle Interno 

responsável por se antecipar aos eventuais riscos que possam ocorrer, ele atua de maneira 

preventiva. Esta função é responsável por elaborar normas, auxiliar a implementação de 

rotinas de trabalho nos órgãos da PMF, realizar treinamentos, auxiliar na elaboração de 

relatórios para comunicar as partes interessadas, etc. Já a auditoria interna é responsável 

por realizar o controle corretivo, a partir de um plano de auditoria anual, baseado em riscos. 

Esta área realiza auditorias nos órgãos da PMF visando encontrar não conformidades e 

melhorar o desempenho dos órgãos. Os responsáveis por realizar as auditorias devem 

fornecer aos órgãos auditados e à alta administração avaliações objetivas e abrangentes, 

com maior nível de independência que as realizadas pela segunda linha. É a auditoria 

interna que provê avaliações sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e 

dos controles internos, incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas de defesa 

alcançam os objetivos em relação aos gerenciamentos realizados. Ao final das auditorias é 

apresentado e acordado com a alta administração do órgão um plano de monitoramento das 

recomendações apontadas. Este plano deve ser desenvolvido e executado pelo órgão 

auditado visando a melhoria da gestão. 

A Ouvidoria, a Transparência e a Corregedoria, dentre outras atividades, são 

responsáveis em auxiliar a 1ª e 2ª linha bem como a Auditoria e o Controle Interno (3ª linha). 

Por conta disso também foram alocadas na 3ª linha de controle. Entre outras atribuições 

relacionadas a Governança, estas áreas têm papel fundamental na articulação com os 

órgãos no sentido de fornecer informações para o atingimento dos seus objetivos. A 

Ouvidoria é responsável por tratar todas as manifestações vindas da sociedade visando um 
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aprimoramento do serviço público. A Transparência é responsável em manter informadas as 

partes interessadas quanto a gestão municipal. A Corregedoria é responsável em apurar 

denúncias e prestar contas aos órgãos e a sociedade quanto a responsabilização. 

Todas as 5 macrofunções da CGM (Auditoria e Controle Interno, Ouvidoria, 

Transparência e Corregedoria) são responsáveis não só por promover a conformidade 

legal e institucional da PMF bem como promover a excelência da gestão municipal. O 

caminho para isso prevê além de um controle reativo, o controle preventivo que atue além 

da análise de conformidade e seja peça fundamental em auxiliar os órgãos a atingirem seus 

objetivos. Como estratégia para promover esta mudança cultural impressa pela CGM em 

toda a Prefeitura, foram desenvolvidas as figuras de dois agentes de mudanças: O Assessor 

de Controle Interno que não necessariamente está vinculado à um cargo específico sendo 

suas atribuições desmembradas em cargos já existentes; e o Articulador de Controle Interno 

este um servidor de carreira ou ocupante de cargo comissionado que acumula a função. A 

figura a seguir, apresenta, em vermelho, o local de atuação das duas funções dentro das 3 

linhas de controle apresentadas anteriormente: 

 
Figura 20: Alocação dos controles internos setoriais e dos articuladores de controle interno 

no modelo de 3 linhas de controle da PMF  
Fonte: Elaboração própria 
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7.3.2. O papel do assessor de controle interno (ou função que absorveu tais 

atribuições) 

O Decreto nº 14.972 de 31 de março de 2021 que dispõe sobre a criação da Rede de 

Controle Interno e Ouvidoria da Prefeitura de Fortaleza também estabeleceu as atribuições 

de controle interno e ouvidoria aos órgãos e entidades municipais. O decreto foi publicado 

visando proporcionar mais eficiência, transparência, controle e mitigação dos riscos na 

prestação dos serviços públicos.  

Neste decreto foi criada a Rede de Controle Interno e Ouvidoria da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza (RECONT), coordenada pela CGM e tendo como objetivo fomentar e 

orientar a utilização dos mecanismos indispensáveis ao efetivo controle interno, à auditoria 

pública, à prevenção dos riscos, combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao 

incremento da transparência de gestão nos órgãos e entidades da PMF. 

Além da CGM também compõem esta rede os órgãos e entidades da Administração 

Pública Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). Tendo como 

interlocutores as unidades orgânicas destes órgãos e entidades, responsáveis pelas 

atribuições de Controle Interno e Ouvidoria. São estes os responsáveis pela 2ª linha e aqui 

chamados de maneira genérica de Assessores de Controle Interno. 

Conforme pode ser observado na figura anterior. Estas atribuições de Assessor de 

Controle Interno foram criadas para cumprir a tarefa de responsável pela 2ª linha de controle. 

É uma atribuição interna ao órgão, e por isso não independente, mas que poderá atuar no 

auxílio a gestão de riscos e controle, checando e informando a alta gestão do órgão e a 

CGM as falhas observadas para que seja possível atuar tempestivamente. 

Neste mesmo decreto (nº 14.972), foram definidas as atribuições de Controle Interno 

para a 2ª linha de controle, conforme segue: 

I – Realizar auditorias internas; 

II – Monitorar os gastos realizados pelo órgão, contribuindo para a adequada 

aplicação dos recursos públicos e atingimento dos resultados esperados; 

III – Monitorar a execução de normas, de padrões de trabalho, de indicadores de 

controle e de formulários internos; 

IV – Comunicar à CGM programações de auditoria, relatórios e recomendações 

decorrentes de auditorias de órgãos de Controle Externo, como Tribunal de Contas de 

Estado do Ceará (TCE); 
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V - Acompanhar a aplicação de tratamentos das recomendações da auditoria interna 

setorial, por parte da CGM e do TCE; 

VI – Disseminar e acompanhar a execução da Política de Gestão de Riscos da PMF; 

VII – Participar das reuniões e realizar as atividades da Rede de Controle Interno e 

Ouvidoria; 

VIII – Acompanhar as avaliações de prestações de contas dos gestores do órgão; 

IX – Responder às manifestações no Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão 

(E-SIC); 

X – Reportar à CGM informações setoriais necessárias a atualização do Portal da 

Transparência; 

XI – Disseminar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Programa de 

Integridade da PMF; 

XII – Coletar, tratar e analisar informações decorrentes das atribuições de controle 

interno e enviar Relatório de Atividade Semestral à CGM. 

Também foram definidas as atribuições das ouvidorias setoriais que também são 

absorvidas pela 2ª linha no modelo das 3 linhas de controle adotado na PMF, conforme 

segue:  

I – Cadastrar e responder às manifestações dos cidadãos no Sistema de Ouvidoria 

da PMF. 

II – Elaborar e enviar à CGM os Relatórios Semestrais de Ouvidoria Setorial 

contendo a síntese das manifestações, com ênfase nas denúncias e reclamações. 

III – Participar das reuniões e realizar as atividades da Rede de Controle Interno e 

Ouvidoria. 

Sendo assim, com a institucionalização destas atribuições a Prefeitura de Fortaleza 

supriu uma lacuna que era a existência de uma área responsável por assessorar o controle 

interno e auxiliar no gerenciamento de riscos e de conformidade intrínseco ao órgão ou 

entidade. As atribuições dadas a esta 2ª linha ajudam a 1ª linha de controle a manter as 

políticas e os procedimentos estabelecidos pelo Comitê Gestor do órgão, propondo 

orientações e melhorias. 
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7.3.3. O papel do Articulador de Controle Interno 

A função de Articulador de Controle Interno foi instituída por meio da Lei 

Complementar nº 313 de 17 de dezembro de 2021. Trata-se de uma função gratificada com 

remuneração de encargos extraordinários não exigindo a criação de cargo efetivo ou de 

provimento em comissão. Esta função é executada por servidor titular de cargo efetivo ou de 

provimento em comissão, com responsabilidades e atribuições superiores às decorrentes do 

trabalho normal, sem prejuízo de suas regulares competências funcionais. 

O ocupante desta função tem como atividades: 

 Articular o monitoramento das metas do Plano Plurianual, visando a 

efetividade e avaliação da execução dos programas de governo, para alcance 

dos objetivos e adequação de gerenciamentos. 

 Monitorar, articular a integração e avaliar a execução operacional das 

atividades, nos órgãos e entidades municipais, de contratações, gestão de 

contratos, execução orçamentária, visando a eficiência e a eficácia da gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas 

administrativos e operacionais. 

 Acompanhar a avaliação dos serviços públicos. 

 Apoiar na implementação de Programa de Ética, Integridade e Transparência 

nos órgãos e entidades municipais. 

 Apoiar no monitoramento dos indicadores de gestão e de controle interno. 

 Acompanhar as atividades relacionadas a prestações de contas. 

Em síntese, os ocupantes desta função servem como ponte entre a CGM, órgão de 

controle do município, e as 1ª e 2ª linhas de controle que se encontram nos órgãos. 

7.3.4. A consolidação do Modelo 

Conforme foi apresentado neste manual, o modelo das 3 linhas de controle foi o 

adotado na Prefeitura Municipal de Fortaleza para atuar na Gestão de Riscos e Controle 

para o atingimento dos objetivos Municipais. 

A CGM como instância interna de apoio a Governança Municipal tem uma conexão 

direta entre a alta administração e a sociedade tendo papel fundamental no auxílio e 

execução das práticas estabelecidas nos 3 mecanismos de controle propostos pelo TCU. 
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Com base em 2 modelo de atuação (COSO-ERM e IA-CM) um focado em gestão de 

riscos (mais voltados a atuação da 1ª e 2ª linha de controle) e outro com enfoque na 

evolução da auditoria interna (mais voltado a atuação da 3ª linha) a CGM resolveu adotar e 

implementar ao longo dos próximos anos as metodologias de aplicação destes modelos. 

No mesmo sentido de atuação, com ações vinculadas as 5 macrofunções da CGM o 

órgão vem desenvolvendo e implementando diversos processos de negócio em toda a 

Prefeitura Municipal de Fortaleza sempre com o enfoque de promover a conformidade legal 

e institucional e a excelência da gestão municipal. Alguns destes processos de negócio são: 

Plano Anual de Auditoria, Processos de Ouvidoria, Avaliação de Serviços Públicos, Gestão 

de Contratos, Prestação de Contas, Escola de Controle Interno, Rede de Controle Interno, 

Rede de Correição, Programa de Integridade, Política de Gestão de Risco, Política de 

Transparência, Biblioteca Normativa da CGM, Implementação da Lei Geral de Proteção de 

Dados, dentre outros. O resumo do modelo de Sistema de Controle Interno da PMF 

juntamente com os processos de negócios atuais é apresentado de forma resumida na 

figura a seguir: 
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Figura 21: Modelo resumido do Sistema de Controle Interno da PMF e os processos de 

negócios atuais da CGM 
Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, o Sistema de Controle Interno, trata-se de um sistema bastante complexo, 

em construção e em processo de implementação para que se torne algo inerente à cultura 

organizacional dentro da PMF.  Este sistema compreende as atividades de avaliação do 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de 

governo e dos orçamentos públicos, além disso contempla a avaliação da gestão pública de 

forma global, utilizando como instrumentos a auditoria e o controle, e tendo como órgão 

central em âmbito municipal a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho, foi apresentado um vasto material sobre governança e o 

papel que tem o Controle Interno no suporte ao aperfeiçoamento da governança pública. As 

boas práticas de Controle Interno já implementadas e outras em fase de implementação já 

permitem observar melhorias nos resultados do desempenho de órgãos e entidades 

públicas, contribuindo, entre outras coisas, para a entrega de benefícios para os cidadãos. 

O presente documento fez um levantamento de diversos modelos e técnicas 

utilizados no Controle Interno Governamental. O trabalho se propôs a apresentar o modelo 

de Controle Interno atualmente em execução no município de Fortaleza. É fato que ainda há 

muito a aprimorar e muitas ações ainda estão em implementação, principalmente ações de 

competência das 1ª e 2ª linhas de controle. Neste momento, a atuação dos Articuladores de 

Controle Interno são fundamentais para implementar de forma eficiente as linhas de controle 

nos órgãos e entidades da Prefeitura. 

Conforme foi apresentado, a CGM é uma dentre várias instâncias internas municipais 

responsáveis em apoiar a Governança. Atualmente, de acordo com modelos apresentados, 

o controle não pode e nem deve atuar apenas em auditorias de conformidade, há um campo 

muito mais amplo de atuação visando o auxílio ao cumprimento de objetivos institucionais, 

sejam eles estratégicos, operacionais, de comunicação ou de conformidade. Para tanto, é 

importante a comunicação efetiva entre estas instâncias de apoio à Governança. Esta 

comunicação deve deixar claro o papel de cada uma delas. 

O gerenciamento de riscos é um elemento fundamental de governança corporativa. 

Este gerenciamento é capaz de produzir muitos benefícios, como resultado de sua 

abordagem estruturada, consistente e coordenada. Faz-se necessário mencionar que o 

modelo de gestão de risco em âmbito municipal só será efetivamente viável quando os 

gestores consolidarem esta ferramenta atrelada ao desenvolvimento e gerenciamento dos 

planos estratégicos fortalecendo os objetivos institucionais.  

Nunca é demais relembrar: a Governança Pública organizacional tem como objetivo 

a entrega de resultados às partes interessadas que, no caso da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, são representadas principalmente pelos usuários dos serviços, cidadãos e 

sociedade em geral. 
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