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RESUMO 
O objetivo deste estudo é analisar a evidenciação de princípios de governança nos relatórios 

de auditoria elaborados em 2012 pelo órgão de controle interno da Marinha do Brasil. Trata-

se de pesquisa descritiva, documental e ex post facto, conduzida nos relatórios de auditoria 

produzidos pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) no ano de 2012. Definiu-

se que a análise ocorreria sob a ótica dos seguintes princípios: Accountability, Integridade e 

Transparência, os quais receberam tratamento quanti-qualitativo. Após o exame das 

ocorrências dos princípios mencionados, os resultados indicaram que: (1) o princípio da 

Accountability estava associado ao cumprimento de prazos e formalidades legais requeridas 

nos processos de prestação de contas públicas (2) o princípio da Integridade foi abordado nos 

relatórios tanto como atributo pessoal (“integridade moral”) dos agentes públicos, quanto 

como característica necessária das informações reportadas nos documentos emitidos pelos 

órgãos auditados; e (3) a Transparência foi mencionada como o princípio que proporciona a 

diminuição da assimetria informacional entre os stakeholders, permitindo que tenham acesso 

às informações relevantes, tais como a aplicação dos recursos públicos destinados às 

organizações da Marinha do Brasil. 

 

Palavras-chave: Controle interno; Princípios de governança; Relatório de auditoria.  

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial 

 

1 INTRODUÇÃO 
Os conceitos de controle interno e externo no setor público brasileiro foram instituídos 

pela Lei nº 4.320/1964 ao sistematizar o planejamento governamental a partir do controle 

orçamentário. A importância do controle das entidades públicas é ressaltada na atual 

Constituição, ao mencionar que compete aos três Poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário) a manutenção de um sistema de controle interno integrado. Com relação ao 
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controle externo, cabe aos representantes eleitos – Congresso Nacional – realizar essa 

atividade, com a devida assessoria técnica do Tribunal de Contas da União (TCU). 

O controle interno está associado ao contexto da governança das organizações. A 

governança na área pública brasileira é uma temática pouco explorada na prática e 

academicamente quando comparada a ênfase atribuída à esfera corporativa. Atualmente, a 

crescente implementação de mecanismos de controle social das ações governamentais 

acionaram o despertar de um maior desenvolvimento desse tema. Um exemplo foi a 

publicação da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), regulamentando a garantia 

constitucional do acesso às informações públicas pela sociedade, favorecendo as questões 

relacionadas ao princípio da transparência. Independente das limitações e da qualidade das 

informações prestadas pelos órgãos públicos, que certamente precisam ser aperfeiçoadas, o 

dispositivo legal representa um marco do desenvolvimento da governança no setor público 

brasileiro. 

Os aspectos relacionados à governança são fundamentados pela Teoria da Agência. A 

relação entre o principal (proprietário) e o agente (administrador) abordada pela teoria é 

marcada pelos conflitos de agência, em que o agente escolhido pelo principal nem sempre 

atua de forma a maximizar os benefícios daquele que o contratou, ou seja, o agente pode 

apresentar uma conduta divergente das expectativas do principal por conta da assimetria 

informacional entre os atores (principal e agente). Os conflitos de agência podem ser 

mitigados a partir da observação de princípios de governança. Entendem-se como princípios 

de governança aqueles disseminados pelas principais instituições interessadas no estudo e 

desenvolvimento do tema governança, como a International Federation of Accountants 

(IFAC). 

Nesse contexto, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: os princípios de 

governança são evidenciados nos relatórios de auditoria elaborados em 2012 pelo órgão de 

controle interno da Marinha do Brasil? Logo, o objetivo do artigo é analisar a evidenciação 

dos princípios de governança nos relatórios de auditoria elaborados em 2012 pelo órgão de 

controle interno da Marinha do Brasil.  

Dessa forma, a relevância do estudo reside em contribuir para o desenvolvimento do 

tema governança na administração pública, corroborando os anseios de uma sociedade cada 

vez mais atuante na fiscalização das ações governamentais por meio do controle social. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Teoria da Agência 

A Teoria da Agência, envolvendo basicamente duas partes de um contrato: o principal 

e o agente. De acordo com Jensen e Meckling (1976, p. 308), a relação de agência é definida 

como “[...] um contrato em que uma ou mais pessoas [o(s) principal(is)] contrata(m) outra(s) 

pessoa(s) [o(s) agente(s)] para desempenhar algum serviço em favor do principal, envolvendo 

a delegação de algum poder de tomada de decisão ao(s) agente(s)”. Uma vez estabelecida a 

relação e a consequente segregação entre a propriedade e o controle administrativo das 

organizações, surgem os problemas ou conflitos de agência entre o principal e o agente.  

A associação entre a Teoria da Agência e os conflitos decorrentes dessa relação é 

elucidada por Rozo (2003, p. 23): 
A teoria da agência trata de problemas resultantes dos conflitos de interesse que 

emergem numa relação de contrato, formal ou informal, quando as partes 

contratantes possuem informação assimétrica ou há presença de interesse. O 

principal objetivo dessa teoria é explicar como as partes contratantes efetuam seus 

contratos de forma a minimizar os custos associados aos problemas de informação 

assimétrica e incerteza. 
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 Em relação às questões de conflitos de interesse, Jensen e Meckling (1976, p. 308) 

afirmam que “se ambas as partes do relacionamento são maximizadoras de utilidade, existe 

uma boa razão para acreditar que o agente nem sempre agirá de acordo com os melhores 

interesses do principal”. Kayo e Famá (1997, p. 2) alertam que “a suposição de que o 

administrador deva agir sempre em benefício do proprietário é simplista e esconde vieses de 

comportamento do administrador que podem prejudicar a empresa”. Ambas as visões 

apresentadas estão contextualizadas no problema de assimetria informacional entre o principal 

e o agente. 

No Brasil, especificamente no âmbito do Poder Executivo federal, elaborou-se a Lei  

nº 12.813/2013 que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargos e empregos 

públicos. De acordo com o respectivo dispositivo legal, o conflito de interesses representa “a 

situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o 

interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública” 

(BRASIL, 2013). O confronto mencionado decorre da assimetria informacional entre os 

agentes públicos e os cidadãos, uma vez que os agentes, principalmente os que ocupam cargos 

e empregos vinculados à alta administração pública, são detentores de informações 

privilegiadas. 

 Ainda na perspectiva da assimetria informacional, Hendriksen e Van Breda (1999) 

anunciam dois problemas que intensificam os conflitos de agência: o risco moral (moral 

hazard) e a seleção adversa (adverse selection). De acordo com Albanez (2008, p. 10), o risco 

moral está ligado a “[...] possibilidade de comportamento oportunista do agente depois de 

firmado um contrato”, uma vez que ele pode se beneficiar das lacunas provenientes da relação 

contratual com o principal. Já o problema de seleção adversa deriva da “[...] impossibilidade 

do principal identificar completamente, num momento pré-contratual, os riscos associados a 

uma transação e a verdadeira intenção do agente, devido à assimetria de informações 

existente”. Visando mitigar os problemas decorrentes dos conflitos de agência, as 

organizações públicas e privadas buscam a utilização de boas práticas de controle interno e 

governança.  

 

2.2 Controle Interno 

O controle interno é uma premissa básica a ser considerada em qualquer tipo de 

entidade, seja ela pública ou privada, uma vez que não é possível administrar de maneira 

adequada e satisfatória aquilo que não se controla. Por não dar a devida importância ao 

controle interno, renomadas organizações americanas faliram, protagonizando uma série de 

escândalos corporativos associados às fraudes contábeis e financeiras. Diante do ocorrido, os 

Estados Unidos promulgaram, em 2002, a Lei Sarbanes-Oxley (SOX), exigindo das empresas 

participantes do mercado acionário americano requisitos mínimos diretamente associados ao 

fortalecimento dos controles internos das organizações. 

Attie (2011, p. 191) ressalta que “a importância do controle interno fica patente a 

partir do momento em que se torna impossível conceber uma empresa que não disponha de 

controles que possam garantir a continuidade do fluxo de operações e informações proposto”. 

Devido a sua importância, o controle interno deve permear todos os níveis de uma estrutura 

organizacional, subsidiando os processos de tomada de decisão. 

Entre os resultados da atuação consistente de um controle interno, exemplifica-se a 

divulgação de informações contábeis e financeiras. Na área pública, a sociedade deseja saber 

se os recursos públicos estão sendo devidamente aplicados no atendimento das necessidades 

sociais. No setor privado, os investidores esperam que os recursos cedidos para o 

desenvolvimento das empresas retornem futuramente na forma de lucro. O ponto de 

convergência dessas duas áreas (pública e privada) é a demanda crescente por informações 
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fidedignas, implicando na qualidade e importância de uma adequada estrutura de controle 

interno.  

Os conceitos de controle interno são vinculados a objetivos e finalidades que 

propiciam melhorias no processo de gestão organizacional. O Quadro 1 apresenta as 

conceituações do termo controle interno sob a ótica de renomadas instituições. 

Quadro 1 – Conceitos de controle interno 
Órgão / autor, ano Conceito de controle interno 

American Institute of 

Certified Public 

Accountants (AICPA, 

1949 apud ATTIE, 2011) 

Compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos e 

medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a 

exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência 

operacional e encorajar a adesão à política traçada pela administração. 

Committee of Sponsoring 

Organizations of 

Treadway Comission 

(COSO), 2013 

Um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros 

profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar segurança razoável 

com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e 

conformidade. 

International Organization 

of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI), 

2004 

É um processo integrado efetuado pela direção e corpo de funcionários, e é 

estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança de que na 

consecução da missão da entidade os seguintes objetivos gerais serão 

alcançados: (i) Execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das 

operações; (ii) cumprimento das obrigações de accountability; (iii) cumprimento 

das leis e regulamentos aplicáveis; (iv) salvaguarda dos recursos para evitar 

perdas, mau uso e dano. 

Fontes: AICPA (1949 apud ATTIE, 2011); COSO, 2013; INTOSAI, 2004. 

Os conceitos de controle interno são associados a processos, métodos e procedimentos 

que devem funcionar de forma integrada como um sistema. Pressupostos como conformidade, 

eficiência e fidedignidade dos dados contábeis são abordados no Quadro 1 e estão vinculados 

aos princípios de governança. 

Dentre as ferramentas utilizadas pelo controle interno, destaca-se a auditoria. Na visão 

de Araújo (2008, p. 14), “a auditoria é, simplesmente, a comparação imparcial entre o fato 

concreto e o desejado, com o intuito de expressar uma opinião ou de emitir comentários, 

materializados em relatórios de auditoria”.  

De acordo com a Secretaria Federal de Controle Interno (2001), os resultados dos 

exames conduzidos pelos controles internos são expressos por meio de relatórios de auditoria. 

A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TI 01 – Da Auditoria Interna define o relatório de 

auditoria como: 
[...] o documento pelo qual a Auditoria Interna apresenta o resultado dos seus 

trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a 

expressar, claramente, suas conclusões, recomendações e providências a serem 

tomadas pela administração da entidade (CFC, 2003, p. 5). 

 Ainda segundo o CFC (2003, p. 5), os relatórios devem mencionar, no mínimo, os 

seguintes tópicos: (i) o objetivo e a extensão dos trabalhos; (ii) a metodologia adotada; (iii) os 

principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensão; (iv) eventuais limitações ao 

alcance dos procedimentos de auditoria; (v) a descrição dos fatos constatados e as evidências 

encontradas; (vi) os riscos associados aos fatos constatados; e (vii) as conclusões e as 

recomendações resultantes dos fatos constatados. 

Dessa forma, o controle interno possui uma importância vital nas organizações, 

permitindo que estratégias e processos intraorganizacionais sejam corrigidos. A atuação 

consistente de um adequado controle interno, por meio de auditorias, proporciona o 

alinhamento da entidade com os princípios de governança disseminados na literatura. 
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2.3 Princípios de Governança 
As definições existentes para o termo governança são orientadas por diferentes 

contextos e formas (BOVAIRD; LÖFFLER, 2003; EDWARDS et al., 2012; HILL et al., 

2005; MATIAS-PEREIRA, 2010; ROBICHAU, 2011). Essa característica peculiar de (in) 

definição propicia uma quantidade significativa de estruturas conceituais na literatura, não 

necessariamente convergentes. Sobre esse dilema, Secchi (2009, p. 357) afirma que “a 

definição de governança não é livre de contestações. Isso porque tal definição gera 

ambiguidades entre diferentes áreas de conhecimento”.  

Na visão de Chhotray e Stoker (2009), a governança está relacionada com as regras de 

tomada de decisão coletivas em ambientes de múltiplos stakeholders, em que não existe um 

sistema de controle formal que possa estabelecer os termos de relacionamento entre os atores 

envolvidos. Para Bell e Hindmoor (2009, p. 2), governança é definida “[...] como as 

ferramentas, estratégias e relacionamentos utilizados pelos governos para ajudar a governar”. 

Por outro lado, Bevir (2012, p. 1) defende que “governança difere de governo na medida em 

que se concentra menos no Estado e suas instituições e mais sobre as práticas e atividades 

sociais”. Diante das abordagens apresentadas, percebe-se a importância de contextualizar a 

governança sob diferentes perspectivas, que podem abranger tanto o setor público, quanto o 

privado ou até mesmo a interação entre os dois setores.  

Rossetti e Andrade (2012, p. 143, grifo do autor), asseveram que “os princípios são a 

base ética da governança”. O termo “princípio” pode ser associado a uma regra ou orientação 

de caráter geral a ser seguida. Neste artigo, os princípios de governança são entendidos como 

as diretrizes ou premissas básicas que uma entidade deve seguir para mitigar os conflitos de 

agência.  

Os princípios de governança são disseminados por instituições que possuem interesse 

no tema governança, como a IFAC e o ANAO - Australian National Audit Office. Ambas 

defendem os seguintes princípios de governança: Accountability; Integridade e Transparência 

(IFAC, 2001; ANAO, 2003). O Quadro 2 apresenta os significados dos princípios 

mencionados. 

Quadro 2 – Princípios de governança na visão da IFAC e do ANAO 
Princípios Significados 

Accountability 

É o processo pelo qual as entidades e agentes do setor público respondem pelas decisões e 

ações adotadas, submetendo-se ao controle externo. Na prática, a accountability é a 

obrigação de responder por uma responsabilidade conferida. 

Integridade 

Baseada em honestidade, objetividade, altos padrões de decência e probidade na 

administração dos recursos públicos e na gestão das entidades. É dependente da eficácia do 

sistema de controle das entidades e dos padrões pessoais e profissionais dos agentes 

públicos. Reflete-se tanto nos processos decisórios quanto na qualidade dos relatórios 

financeiros e de desempenho elaborados pelas entidades públicas. 

Transparência 

É necessária para garantir que os stakeholders possam confiar nos processos decisórios e 

ações das entidades do setor público, na gestão das atividades e nos servidores dessas 

entidades. As informações reportadas aos stakeholders devem ser completas, precisas e 

claras. Além disso, elas devem ser divulgadas de forma efetiva e oportuna, e submetidas a 

um exame externo quando necessário. 

Fontes: IFAC, 2001; ANAO, 2003. 

Os princípios de governança abordados no Quadro 2 também são difundidos por 

outras entidades como a Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Dentre os princípios elencados, a 

accountability é uma expressão que ainda carece de uma tradução específica para a língua 

portuguesa (PINHO; SACRAMENTO, 2009). Medeiros, Crantschaninov e Silva (2013) 

produziram um estudo com o objetivo de identificar como a expressão tem sido abordada na 

literatura nacional, sendo que os resultados evidenciaram que a maioria dos artigos analisados 
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foram essencialmente empíricos e citaram a accountability sem defini-la ou analisá-la. Os 

autores afirmam que o conceito da expressão normalmente tem sido vinculado à prestação de 

contas. A próxima seção apresenta os aspectos metodológicos empregados para a construção 

do artigo. 

3 METODOLOGIA 

O artigo é uma pesquisa descritiva. De acordo com Vergara (2011, p. 42), “a pesquisa 

descritiva expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno”. 

Neste estudo, foram expostas as características dos relatórios de auditoria do órgão de 

controle interno da Marinha do Brasil vinculadas à perspectiva dos princípios de governança. 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa é classificada como documental. 

Vergara (2011, p. 43) afirma que a “investigação documental é a realizada em documentos 

conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com pessoas”. 

A pesquisa ainda se enquadra como uma investigação ex post facto, pelo fato de investigar 

relatórios de auditoria passados. Na visão de Vergara (2011, p. 44), aplica-se a pesquisa ex 

post facto “quando o pesquisador não pode controlar ou manipular variáveis, seja porque suas 

manifestações já ocorreram, seja porque as variáveis não são controláveis”.  

Para a coleta de dados, solicitou-se inicialmente o acesso às informações dos relatórios 

de auditoria do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR). A partir da aprovação do 

acesso documental, observou-se que o órgão elabora cinco tipos de relatório: (i) relatório de 

auditoria de acompanhamento; (ii) relatório de auditoria de avaliação da gestão; (iii) relatório 

de auditoria de conformidade documental; (iv) relatório de auditoria especial; e (v) relatório 

de auditoria operacional. 

Devido à considerável quantidade de relatórios de auditoria disponibilizados pelo 

órgão para o desenvolvimento da pesquisa, decidiu-se limitar o tipo de relatório de auditoria 

que seria considerado para fins de análise. Levando em consideração o objetivo da pesquisa, 

julgou-se que o relatório de auditoria de avaliação da gestão seria o mais correlato com a 

proposta do estudo, uma vez que congrega as avaliações tanto da conformidade da gestão, 

quanto do desempenho da gestão. Além disso, a auditoria de avaliação da gestão é conduzida 

em unidades previamente selecionadas pelo TCU, fato que não é observado, necessariamente, 

nos demais tipos de auditoria.  

Por conta da extensão textual dos relatórios de auditoria de avaliação da gestão, sendo 

alguns compostos por mais de 100 páginas, restringiu-se a análise a uma amostra de 

conveniência composta pelos relatórios elaborados no ano de 2012. Ao todo, no período 

selecionado, foram compulsados seis relatórios de auditoria de avaliação da gestão. 

A análise dos relatórios foi conduzida qualitativamente sob as perspectivas dos 

princípios da Accountability, da Integridade e da Transparência, defendidos pela IFAC e pelo 

ANAO (Quadro 2). Além disso, observou-se a frequência com que os princípios ocorreram 

em cada um dos relatórios investigados. Gil (2010) define este passo como o tratamento de 

dados de uma pesquisa documental. No primeiro momento, identificaram-se os princípios 

evidenciados explicitamente na redação dos relatórios. Em seguida, com o intuito de verificar 

a presença implícita dos princípios de governança, definiram-se, com base nos contextos dos 

significados do Quadro 2, algumas palavras-chave que poderiam estar associadas aos 

princípios definidos, originando, assim, a proposta de referencial de análise desta pesquisa. O 

Quadro 3 apresenta a proposta citada. 

Quadro 3 – Proposta de referencial de análise 
Princípios Palavras-chave 

Accountability Prestação (ões) de contas / prestar contas. 

Integridade Confiabilidade / fidedignidade das informações / dos dados. 

Transparência Disponibilidade / divulgação das informações / dos dados. 

Fonte: O autor, 2014. 
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 A ocorrência das palavras-chave apresentadas na proposta de referencial de análise 

também foi quantificada na pesquisa. Logo, a contagem de palavras-chave, assim como dos 

princípios explícitos, ainda que pela simples frequência de ocorrência, trouxe um escopo 

quantitativo à análise, que complementou a abordagem predominantemente qualitativa 

adotada. Esse escopo certamente poderá ser ampliado quando se fizer uso de maiores 

amostras ou de técnicas mais elaboradas para análise textual quantitativa. 

Para comprovar os princípios de governança evidenciados, destacaram-se trechos dos 

relatórios analisados em que se verificou a ocorrência dos princípios e das palavras-chave 

mencionadas no referencial de análise. Os elementos da amostra selecionada - ou seja, os 

relatórios de auditoria de avaliação da gestão elaborados pelo CCIMAR, em 2012 - foram 

codificados numericamente (Relatórios 1 a 6), tendo em vista que o intuito da pesquisa não 

foi identificar as organizações auditadas, mas, sim, analisar a evidenciação dos princípios de 

governança nos respectivos relatórios.  

Por fim, para interpretar qualitativamente o conteúdo geral dos relatórios de auditoria 

selecionados, recorreu-se às teorias e fundamentações científicas apresentadas no referencial 

teórico desta pesquisa. Ressalta-se que este estudo verificou apenas a evidenciação dos 

princípios de governança nos relatórios de auditoria do órgão, tal como foram redigidos, não 

levando em consideração o grau de complexidade, profundidade e/ou qualidade das 

abordagens dos mesmos. A próxima seção apresenta os resultados deste estudo. 

 

4 RESULTADOS 

Esta pesquisa investigou os relatórios de auditoria de avaliação da gestão elaborados 

pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) em 2012. Naquele ano, foram 

produzidos seis relatórios que analisaram a gestão das unidades selecionadas previamente 

pelo TCU. 

Inicialmente, constatou-se nos documentos investigados a existência de um tópico 

específico sobre a avaliação da governança corporativa das unidades auditadas. Em seguida, 

verificou-se a frequência dos princípios de governança em cada um dos relatórios 

selecionados. A Tabela 1 apresenta as ocorrências explícitas dos princípios estabelecidos 

neste estudo. 

Tabela 1 – Ocorrências explícitas dos princípios de governança 

Princípios 
Relatórios 

Total 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Accountability  0 0 0 0 0 0 0 

Integridade 2 3 2 4 5 3 19 

Transparência 1 5 2 2 8 3 21 

Fonte: O autor, 2014. 

 Percebeu-se que a “Accountability” não foi evidenciada de forma explícita em nenhum 

dos relatórios investigados. Os princípios da “Integridade” e da “Transparência” registraram, 

respectivamente, 19 e 21 ocorrências, sendo evidenciados em todos os relatórios de auditoria 

amostrados. 

Buscando evidências implícitas dos princípios de governança nos relatórios, utilizou-

se o referencial de análise proposto na metodologia desta pesquisa. A Tabela 2 apresenta a 

ocorrência das palavras-chave associadas aos princípios em cada relatório. 
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Tabela 2 – Ocorrências das palavras-chave associadas aos princípios 

Palavras-chave (princípio) 
Relatórios 

Total 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Prestação (ões) de contas / prestar contas  

(accountability) 
11 4 6 28 65 41 155 

Confiabilidade / fidedignidade das informações / dos dados 

(integridade) 
7 2 7 4 5 6 31 

Disponibilidade / divulgação das informações / dos dados 

(transparência)  
2 8 2 6 5 9 32 

Fonte: O autor, 2014. 

 As palavras-chave “prestação (ões) de contas / prestar contar” associadas à 

Accountability foram mencionadas 155 vezes, apesar do princípio não ter sido evidenciado 

explicitamente nos relatórios. Visando detalhar a evidenciação dos princípios de governança, 

apresenta-se, em seguida, a análise sob a perspectiva individualizada dos princípios 

estabelecidos. 

 

4.1 Princípio da Accountability 
Conforme mencionado, a accountability não foi evidenciada de forma explícita nos 

relatórios examinados. Partindo da premissa que a expressão accountability ainda carece de 

uma tradução específica para a língua portuguesa (PINHO; SACRAMENTO, 2009), assumiu-

se que a expressão “prestação de contas” representaria o princípio mencionado, conforme 

visão proposta por Medeiros, Crantschaninov e Silva (2013). 

O princípio da Accountability foi definido na pesquisa como o processo pelo qual os 

agentes públicos são responsabilizados pelas decisões, submetendo-se ao controle externo           

(IFAC, 2001; ANAO, 2003). Logo, tendo em vista que uma das atribuições do controle 

externo é analisar os processos de prestação de contas dos agentes públicos, inferiu-se que as 

palavras-chave “prestação (ões) de contas / prestar contas” estariam diretamente relacionadas 

ao princípio. 

Uma vez constatado a ausência de evidências explícitas do princípio, partiu-se para as 

ocorrências implícitas do princípio da accountability. Como exemplo, segue o trecho do 

Relatório 1, em que foi recomendada, pelo CCIMAR, a atualização da norma interna referente 

à gestoria de material (gestão patrimonial) da unidade auditada: “[...] estabelecer rotina para a 

confecção do processo de Prestação de Contas e a aprovação, conservação, sigilo, controle 

de acesso e tempo de arquivamento” (Relatório 1, 2012, grifo nosso). Ressalta-se que essa 

mesma orientação foi verificada no Relatório 4, sendo redigida de forma distinta.  

 No trecho citado (Relatório 1), assim como no Relatório 4, a recomendação proposta 

teve o intuito de contribuir para o aprimoramento da accountability das organizações 

auditadas. Apesar de ser uma orientação de caráter procedimental, os cidadãos esperam que os 

aspectos formais e legais previstos sejam cumpridos por aqueles que possuem a 

responsabilidade de “prestar contas”. 

 Nos Relatórios 2, 4 e 5, verificou-se outra ocorrência associada à prestação de contas – 

a sugestão de que fossem anexadas aos processos de contas das auditadas, as autorizações de 

uso das Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) relacionadas aos respectivos documentos auxiliares 

de NF-e (DANFE) dos fornecedores. A autorização de uso comprova a autenticidade da NF-e, 

proporcionando, consequentemente, o aperfeiçoamento da accountability dos órgãos. 

 A importância da atuação do controle interno das auditadas nos processos de prestação 

de contas (accountability) ficou evidenciada na seguinte passagem do Relatório 5: 
O Parecer de Análise de Contas Inicial (PACI) representa a formalização do 

resultado da verificação das contas que, por sua vez, consiste no exame e apreciação 

dos processos de Prestações de Contas por Relator capacitado. Assim, o PACI é 
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uma representação de Controle Interno da Organização Militar (Relatório 5, 2012, 

grifo nosso). 

O PACI representa uma análise prévia das prestações de contas, em que o relator 

interno da unidade militar emite a opinião com base na documentação comprobatória 

apresentada pelo gestor da conta analisada.  

 Verificou-se que as demais ocorrências das palavras-chave associadas ao princípio 

estavam relacionadas aos requisitos de conformidade (cumprimento de prazos e formalidades) 

exigidos pelas legislações e normas internas da Marinha do Brasil, contribuindo, de certa 

forma, para a melhoria da accountability das entidades militares. 

  

4.2 Princípio da Integridade 

O princípio da Integridade no setor público engloba tanto os atributos pessoais dos 

agentes públicos - honestidade, objetividade, altos padrões de decência e probidade - quanto à 

qualidade - confiabilidade e fidedignidade - dos relatórios emitidos pelas organizações 

públicas (IFAC, 2001; ANAO, 2003).  

Nos relatórios compulsados, registraram-se 24 ocorrências da expressão integridade, 

sendo que cinco delas, presentes nos Relatórios 4, 5 e 6, estavam relacionadas à preservação 

física de bens patrimoniais e documentais. Sendo assim, computaram-se, de fato, 19 

ocorrências explícitas do princípio da Integridade que atendiam a definição proposta neste 

estudo. 

As ocorrências explícitas foram constatadas nos seis relatórios investigados, 

especificamente na seção de avaliação do ambiente de controle das unidades auditadas. 

Verificou-se que o princípio estava associado às questões morais e éticas, conforme o trecho a 

seguir: 
[...] o trabalho de auditoria observou alguns fatores que constituem a base do 

ambiente de controle da UJ, tais como: integridade moral e valores éticos, 

governança corporativa, estrutura organizacional e, ainda, ações motivacionais e de 

incentivo às boas práticas de gestão implementadas (Relatórios 1 a 6, 2012, grifo 

nosso). 

Pela passagem acima, a integridade foi analisada pelo CCIMAR como um atributo 

pessoal dos agentes públicos, em conformidade com os estudos da IFAC (2001) e do ANAO 

(2003). Observou-se que a integridade moral e os valores éticos foram tratados em uma 

subseção específica no contexto da avaliação do ambiente de controle das auditadas, sendo 

enfatizados os meios de disseminação desses conceitos pelas organizações.  

 A preocupação do CCIMAR em verificar como a integridade moral estava sendo 

transmitida pelos órgãos auditados figura como uma questão essencial para a governança da 

Marinha do Brasil, uma vez que o atributo pessoal de integridade é determinante para 

consecução dos demais princípios de governança investigados nesta pesquisa (Accountability 

e Transparência). 

 A perspectiva do atributo Integridade associada à qualidade dos relatórios emitidos 

também foi analisada na redação dos relatórios de auditoria de avaliação da gestão.  

Observaram-se, apenas, ocorrências implícitas nos documentos investigados, sendo 

relacionadas às palavras-chave “confiabilidade / fidedignidade das informações / dos dados”. 

 Dentre as ocorrências, verificou-se que a “confiabilidade das fontes dos dados” 

utilizados para os cálculos dos indicadores de gestão das unidades auditadas representou um 

dos critérios definidos pelo CCIMAR para conduzir a avaliação sobre a qualidade dos 

parâmetros (indicadores) de gestão. O critério mencionado permitiu que o CCIMAR avaliasse 

“[...] se a metodologia escolhida para coleta, processamento e divulgação dos indicadores era 

transparente e reaplicável por outros agentes, internos e externos às organizações auditadas” 

(Relatórios 1 a 6, 2012). 
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 A confiabilidade das informações também foi registrada nos comentários das seções 

de avaliação do sistema de controle interno dos Relatórios 1, 3 e 6, conforme o trecho a 

seguir:  
O Controle Interno de uma estrutura administrativa é eficaz quando a alta 

Administração organizacional tem uma razoável certeza quanto: [...] à 

confiabilidade das informações contidas nas prestações de contas das diversas 

gestorias, nos relatórios apresentados ao Conselho de Gestão e nos sistemas 

corporativos (Relatório 1, 3 e 6, 2012, grifo nosso). 

Inferiu-se, pelo trecho acima, a associação direta entre a eficácia de um controle 

interno organizacional e a integridade (confiabilidade) das informações reportadas, 

evidenciando a importância do controle interno no contexto da governança das organizações. 

 Outra constatação da expressão “confiabilidade das informações” vinculada ao 

princípio da Integridade foi contemplada nos Relatórios 1, 4, 5 e 6, no quesito de avaliação da 

conformidade da gestão de pagamento de pessoal, por meio da recomendação de que as 

unidades providenciassem “[...] a criação de Fichas-Cadastro, para possibilitar a 

confiabilidade na correção do pagamento da Assistência Pré-Escolar” (Relatórios 1, 4, 5 e 6, 

2012, grifo nosso). A partir das fichas, os auditores do CCIMAR e os relatores das unidades 

poderão atestar se o número de assistências implantadas nos bilhetes de pagamento dos 

beneficiários é compatível com as informações prestadas no cadastro, contribuindo, assim, 

com a integridade das informações atinentes ao gerenciamento de pagamento de pessoal das 

auditadas.  

 A palavra-chave “fidedignidade dos dados” foi encontrada na definição de controle 

interno proposta pelo CCIMAR nos Relatórios 1, 3 e 6: 
O Controle Interno, de maneira geral, pode ser definido como um conjunto 

coordenado de métodos e medidas, adotados pela Unidade Administrativa, para 

alcançar seus objetivos operacionais, proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e 

a fidedignidade de seus dados contábeis e assegurar o cumprimento de leis e 

regulamentos (Relatórios 1, 3 e 6, 2012, grifo nosso). 

A definição apresentada pelo órgão de controle interno da Marinha corrobora as visões 

apresentadas pelo AICPA (1949 apud ATTIE, 2011), COSO (2013) e INTOSAI (2004). 

Ainda com relação à integridade das informações, observou-se que o CCIMAR tem 

exigido dos órgãos auditados que as informações reportadas nos respectivos Relatórios de 

Gestão sejam fidedignas e passíveis de comprovação. Logo, a informação de uma economia 

de consumo de energia elétrica ou de água, por exemplo, deve ser pautada em estudos ou 

documentos que confirmem tal informação. 

Observou-se que o princípio da Integridade foi evidenciado nos relatórios de auditoria 

de avaliação da gestão tanto de maneira explícita quanto implícita, sendo abordado nas 

perspectivas definidas pela IFAC (2001) e pelo ANAO (2003), ou seja, a integridade como 

atributo pessoal (integridade moral) e como qualidade associada aos relatórios públicos 

emitidos (confiabilidade / fidedignidade das informações / dos dados reportados).  

 

4.3 Princípio da Transparência 
No setor público, o princípio da Transparência está associado à divulgação de 

informações completas, precisas e claras aos stakeholders, de maneira oportuna e efetiva 

(IFAC, 2001; ANAO, 2003).  

Com base no referencial de análise proposto, constataram-se 21 ocorrências explícitas 

do princípio da Transparência e 32 ocorrências das palavras-chave “disponibilidade / 

divulgação das informações / dos dados” nos relatórios investigados. 

Iniciando pelas ocorrências explícitas, verificou-se que um dos critérios definidos para 

avaliar os indicadores de gestão das UJ auditadas foi a confiabilidade dos dados associada à 

transparência da “[...] metodologia escolhida para coleta, processamento e divulgação dos 
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indicadores [...]” (Relatórios 1 a 6, 2012). Nesse caso, observou-se que o critério utilizado 

pelo CCIMAR contemplou dois princípios definidos no referencial de análise – a integridade 

e a transparência. 

No Relatório 2, o CCIMAR constatou que o código de ética da UJ estabelece que a 

transparência representa um dos valores norteadores das ações externas e internas da unidade. 

Além disso, ao avaliar a governança corporativa da auditada, o CCIMAR proferiu os 

seguintes comentários: 
A implementação das boas práticas de Governança Corporativa possibilita uma 

gestão mais profissionalizada e transparente, diminuindo a assimetria 

informacional [...] A Transparência, um dos princípios da Governança 

Corporativa, será evidenciada na medida em que a Organização cultivar e incentivar 

o desejo da informação (Relatório 2, 2012, grifo nosso). 

Relembra-se que a assimetria informacional ocorre pelo fato dos agentes possuírem 

informações privilegiadas das organizações em que atuam, as quais nem sempre são de 

conhecimento pleno dos contratantes, permitindo, dessa forma, que os anseios dos agentes 

possam divergir dos interesses dos principais (JENSEN; MECKLING, 1976).  

No contexto da transparência pública, o CCIMAR observou, ainda no Relatório 2, 

que a UJ auditada estava cumprindo a “[...] Portaria Interministerial CGU/MPOG nº 

140/2006, que disciplina a divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal , por meio da rede mundial de computadores – internet” 

(Relatório 2, 2012). Logo, de acordo com o relatório investigado, a unidade estava divulgando 

na internet as informações referentes à administração financeira (convênios, despesas, 

licitações e contratos) e de recursos humanos, conforme preconizado pela Portaria.  

Com relação às evidências implícitas, representadas pelas palavras-chave 

“disponibilidade / divulgação das informações / dos dados”, verificou-se que o CCIMAR 

avaliou a disponibilidade e atualização das informações referentes a contratos e convênios das 

entidades auditadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG). O 

SIASG promove a transparência do Governo Federal ao disponibilizar informações sobre os 

processos licitatórios e acordos administrativos da administração pública brasileira. Como 

recomendação, o CCIMAR sugeriu que os órgãos agilizassem o processo de disseminação de 

tais informações no sistema (Relatório 1, 3, 4 e 6, 2012). Percebe-se que a orientação tem o 

intuito de promover uma maior transparência das unidades auditadas junto à sociedade, a 

partir da divulgação oportuna e tempestiva de informações financeiras e contratuais. 

Nos relatórios 2, 4, 5 e 6, ao avaliar o componente “informação e comunicação” do 

controle interno dos órgãos auditados, o CCIMAR destacou que as UJ disponibilizam na 

internet / intranet: 
[...] documentos normativos, técnicos e informativos, que permitem à tripulação, de 

forma prática e tempestiva, o acesso às diversas informações, contribuindo para a 

rapidez da comunicação, facilidade de acesso e agilidade no fluxo de informações 

relevantes, necessárias para o desenvolvimento das atividades organizacionais 

(Relatórios 2, 4, 5 e 6, 2012, grifo nosso). 

No trecho supracitado, observou-se que o acesso às informações (transparência) foi 

abordado pelo CCIMAR sob a perspectiva interna, em que as tripulações (militares e 

servidores civis) das unidades utilizaram as informações disponibilizadas para a condução das 

tarefas organizacionais. Ressalta-se que a transparência interna das organizações públicas 

pode refletir diretamente no nível de transparência externa das mesmas perante a sociedade. 

As demais ocorrências implícitas do princípio da Transparência estavam vinculadas a 

aspectos estritamente técnicos, como as informações a serem disponibilizadas nas Notas de 

Empenho das auditadas (Relatórios 1 e 3, 2012) e a juntada de documentos complementares 

nos processos licitatórios com o intuito de reforçar o nível de transparência dos atos 

praticados (Relatório 5, 2012). 
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Dessa forma, observou-se que o CCIMAR tem atuado no sentido de promover a 

transparência dentro das unidades auditadas, a partir de comentários e recomendações 

vinculadas a uma maior divulgação de informações que atendam tanto os interesses internos 

(Marinha) quanto os externos (sociedade).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a evidenciação de princípios de 

governança nos relatórios de auditoria elaborados pelo órgão de controle interno da Marinha 

do Brasil. Inicialmente, efetuou-se a abordagem quantitativa, em que não foram encontradas 

ocorrências explícitas do termo Accountability. Em contrapartida, os princípios “Integridade” 

e “Transparência” foram evidenciados explicitamente em todos os relatórios, contando, 

respectivamente, com um total de 19 e 21 ocorrências.  

Com relação à evidenciação implícita dos princípios, constatou-se que as palavras-

chave “prestação (ões) de contas / prestar contas” associadas ao princípio da Accountability 

permearam as redações dos relatórios com um total de 155 ocorrências. As palavras-chave 

dos princípios da Integridade (confiabilidade / fidedignidade das informações / dos dados) e 

da Transparência (disponibilidade / divulgação das informações / dos dados) estavam 

presentes nos seis relatórios amostrados e somaram, respectivamente, 31 e 32 ocorrências.  

 Os resultados da abordagem qualitativa revelaram que o princípio da Accountability 

estava associado ao cumprimento de prazos e formalidades legais requeridas nos processos de 

prestação de contas públicas. O princípio da Integridade foi abordado nos relatórios tanto 

como atributo pessoal (“integridade moral”) dos agentes públicos, quanto como característica 

necessária das informações reportadas nos documentos emitidos pelas entidades da 

administração pública. Por fim, a Transparência foi mencionada como o princípio que 

proporciona a diminuição da assimetria informacional entre os stakeholders, permitindo que 

tenham acesso às informações relevantes, tais como aplicação dos recursos públicos 

destinados às organizações da MB.  

Verificou-se também que alguns comentários e recomendações contidas nos relatórios 

investigados englobavam mais de um princípio de governança, como, por exemplo, as 

observações vinculadas à importância da “integridade” e “transparência” das informações que 

devem ser reportadas pelos órgãos públicos. 

Com base nos relatórios amostrados e nos resultados apresentados, sugere-se que os 

aspectos conceituais da expressão Accountability sejam evidenciados nos relatórios 

produzidos pelo CCIMAR. Apesar das prestações de contas serem amplamente analisadas e 

comentadas nos documentos investigados, acredita-se que o viés da responsabilização dos 

gestores, ou seja, a obrigação de responder por uma responsabilidade atribuída, pode ser 

explorada pelo CCIMAR na elaboração dos futuros relatórios de auditoria.  

Como limitação do estudo, ressalta-se que os resultados são restritos à amostra de 

conveniência selecionada, ou seja, eles refletem a evidenciação dos princípios de governança 

apenas nos relatórios analisados. Logo, os resultados não podem ser generalizados, pois se 

forem utilizadas amostras de outros anos, bem como outros tipos de relatórios de auditoria, os 

achados poderão apresentar um panorama diferente do encontrado nesta pesquisa. 

Destaca-se que o referencial de análise deste estudo pode ser utilizado para analisar 

códigos, manuais e outros tipos de relatórios produzidos pelas entidades da administração 

pública (federal, estadual e municipal), não ficando a sua aplicabilidade restrita aos relatórios 

de auditoria de avaliação da gestão do CCIMAR.  

Sugere-se para pesquisas futuras a aplicação do referencial de análise proposto em 

amostras de relatórios de auditoria pertencentes a outras entidades públicas, como os órgãos 

de controle interno do Exército e da Aeronáutica, permitindo a comparabilidade entre os 
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resultados encontrados. Outra sugestão de estudo, seria a verificação dos princípios de 

governança em amostras maiores, preferencialmente de diversos anos, a partir da utilização de 

técnicas mais elaboradas para análise textual quantitativa, com o apoio de softwares como o 

programa ALCESTE (Analyse Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segment de Texte) ou 

o programa IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et 

de Questionnaires). Tal estudo revelaria a evolução, ao longo do tempo, da evidenciação dos 

princípios de governança nos documentos dos órgãos analisados, contemplando uma 

perspectiva mais abrangente sobre o tema. 
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