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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
O estudo analisa a percepção dos servidores públicos das prefeituras municipais do Vale do Itajaí/SC 

sobre liderança e controles internos na área pública. Foi realizada pesquisa de caráter quantitativo, 

com abordagem descritiva e com relação aos procedimentos considera-se um levantamento/survey, 

com aplicação de questionários envolvendo uma amostra de 158 servidores públicos, dentre eles 

prefeitos, secretários e outros que exercem cargos de liderança, sendo que os dados foram calculados 

por meio da técnica de Consenso. No que se refere à liderança, observou-se quanto a percepção dos 

líderes em sua auto avaliação, que o estilo de liderança predominante nas prefeituras foi o estilo 

transformacional, demonstrando assim que os líderes têm uma relação próxima com seus 

subordinados, relação essa baseada na motivação que os subordinados precisam para alcançarem os 

objetivos/metas propostos. Com relação aos controles internos municipais, os servidores públicos 

buscam cumprir ao máximo as normas da NBC T 16.8, o que representa para a sociedade que os 

servidores públicos estão engajados em melhor distribuir o dinheiro público e utilizá-lo em prol da 

coletividade. À vista disso, os controles internos ainda apresentam algumas falhas, 

consequentemente, as fraudes podem vir a ocorrer. Conclui-se que os líderes motivam seus 

subordinados, e que as características fundamentais para ser um bom líder é ter caráter e 

responsabilidade, além de que os controles internos municipais possuem falhas, o que sugere a 

inserção de mecanismos de controle que possibilitem os gestores públicos gerirem com êxito os 

recursos públicos municipais sem incorrer em fraudes. 
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PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS 

DO VALE DO ITAJAÍ/SC SOBRE LIDERANÇA E CONTROLES INTERNOS NA 

ÁREA PÚBLICA 

 

RESUMO 

O estudo analisa a percepção dos servidores públicos das prefeituras municipais do Vale do 

Itajaí/SC sobre liderança e controles internos na área pública. Foi realizada pesquisa de 

caráter quantitativo, com abordagem descritiva e com relação aos procedimentos considera-se 

um levantamento/survey, com aplicação de questionários envolvendo uma amostra de 158 

servidores públicos, dentre eles prefeitos, secretários e outros que exercem cargos de 

liderança, sendo que os dados foram calculados por meio da técnica de Consenso. No que se 

refere à liderança, observou-se quanto a percepção dos líderes em sua auto avaliação, que o 

estilo de liderança predominante nas prefeituras foi o estilo transformacional, demonstrando 

assim que os líderes têm uma relação próxima com seus subordinados, relação essa baseada 

na motivação que os subordinados precisam para alcançarem os objetivos/metas propostos. 

Com relação aos controles internos municipais, os servidores públicos buscam cumprir ao 

máximo as normas da NBC T 16.8, o que representa para a sociedade que os servidores 

públicos estão engajados em melhor distribuir o dinheiro público e utilizá-lo em prol da 

coletividade. À vista disso, os controles internos ainda apresentam algumas falhas, 

consequentemente, as fraudes podem vir a ocorrer. Conclui-se que os líderes motivam seus 

subordinados, e que as características fundamentais para ser um bom líder é ter caráter e 

responsabilidade, além de que os controles internos municipais possuem falhas, o que sugere 

a inserção de mecanismos de controle que possibilitem os gestores públicos gerirem com 

êxito os recursos públicos municipais sem incorrer em fraudes. 

 

Palavras-chave: Liderança; Estilos de Liderança; Controle Interno; Fraudes; Setor público. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A liderança revela-se um tema importante para todas as organizações. Sendo que a 

relação entre os líderes e seus liderados necessita ser positiva para o processo produtivo ter 

mais eficácia e assim conseguir maior desempenho na entidade (Silva, Nascimento & Cunha, 

2017). Outro tema que merece destaque é o controle interno. De acordo com Floriano e 

Lozecky (2008), é uma ferramenta que auxilia a administração a controlar o patrimônio e 

visualizar possíveis pontos fracos que precisam ser melhorados no processo produtivo da 

entidade. 

O controle interno é utilizado por empresários como ferramenta essencial para a gestão 

ser gerida com êxito. Similarmente tal fato se observa na área pública. Com base em Rocha 

Neto e Salinas (2011), na área privada a competitividade é por conquista de mercado, no 

entanto na área pública, a disputa é por repasses orçamentários, a boa utilização desses 

recursos conquistados é primordial. 

Por esse motivo, Dantas, Alburquerque, Rêgo, Carvalho e Batista (2014) apontam que 

os gestores, para auxiliá-los na tomada de decisão, utilizam o orçamento como uma 

ferramenta de suporte. Com isso, eles podem prever receitas e fixar despesas e dessa forma, 

manusear e organizar melhor os repasses e recursos do município. Por consequência, a 

administração pública tende a ficar mais desenvolvida e melhorar os serviços prestados a 

comunidade. 

Por isso, segundo Diniz, Ribeiro Filho, Libonatti e Fragoso (2004), quando o controle 

interno é associado na administração pública, pode-se afirmar que é um conjunto de ações que 

são, todavia, praticadas pelo Poder Executivo e que foi criado com o intuito de executar e 

fiscalizar as metas que estão no PPA (Plano Plurianual), o andamento dos programas e os 
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orçamentos previstos pelo Governo, além disso, auxilia na elaboração de uma avaliação do 

resultado da gestão pública. 

Para Floriano e Lozecky (2008), a solução para diminuir possíveis erros e fraudes são 

os controles internos. Primeiramente é necessário diagnosticar os riscos e possíveis problemas 

que a gestão enfrenta, e com base nisso implantar o controle interno para sanar esses riscos, e 

assim auxiliar os gestores para alcançarem as metas e objetivos que almejam. Geralmente, as 

fraudes acontecem em empresas que tem um controle interno ineficiente ou empresas que não 

tem essa ferramenta. Constata-se que a prevenção é mais importante que a detecção (Carvalho 

& Oliva, 2006). 

Vale destacar, que além de um controle interno de qualidade é necessário a correta 

execução das atividades do gestor público. Por isso, Alencar e Fonseca (2016) afirmam que o 

sucesso das atividades executadas pelo gestor público, vem da busca pela excelência na 

administração agregada com a sua capacitação profissional. Segundo Echternacht e Quandt 

(2017) busca-se inovação no setor público para melhorar os serviços prestados aos cidadãos. 

Para isso utiliza-se de estratégias de sucesso e políticas que estimulem essa inovação, pois tal 

prática traz como resultado o aumento no desempenho das entidades. 

Sabe-se que o principal desafio dos líderes é conseguir com que as equipes se 

empenhem ao máximo para atingir os objetivos, metas e perspectivas da organização. Se faz 

necessário motivar as equipes para então trabalharem juntos e alcançarem resultados mais 

favoráveis. Por isso, o papel dos líderes na administração pública se destaca justamente por 

fazer as equipes se empenharem em conjunto. Por que cada vez mais são exigidos resultados 

superiores, e o grau de empenho da equipe é fundamental (Dias & Borges, 2015). 

Com base no exposto, o estudo pretende responder ao seguinte questionamento: Qual 

a percepção dos servidores públicos das prefeituras municipais do Vale do Itajaí/SC sobre 

liderança e controles internos na área pública?Assim esse estudo englobará na sua amostra 

os servidores que são líderes, logo pode se analisar a percepção dos servidores públicos das 

prefeituras municipais do Vale do Itajaí/SC sobre liderança e controles internos na área 

pública. 

Nesse sentido, como contribuição social e prática, é de suma importância para a 

sociedade do Vale do Itajaí, saber mais sobre os estilos de liderança e o controle interno na 

administração pública, além de combater possíveis fraudes, pois é o dinheiro dos cidadãos que 

estão sendo utilizados e é indispensável saber se ele está sendo aplicado/distribuído 

corretamente. Já para o governo e prefeituras da região, estudos nessa área agregam valor para 

saberem se os controles internos implantados nas prefeituras estão sendo eficazes ou se 

necessitam de alguma reforma.  

Já do ponto de vista acadêmico, traz como contribuições para os acadêmicos, 

professores e literatura a junção dos temas (controle interno e estilos de liderança na 

administração pública) de maneira diferenciada dos demais, pois mesmo com ampla literatura 

nessas áreas, são escassos os artigos, monografias, dissertações e teses que englobam esses 

temas em conjunto. E muito mais escasso, um estudo envolvendo as prefeituras municipais da 

Região do Vale do Itajaí/SC. Por consequência disso, o grau de interesse se tornou muito 

maior para focar nesse assunto, demonstrando contribuição teórica para a pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Liderança 

Ao longo dos anos, a liderança vem se destacando principalmente por causa das 

organizações devida a sua importância. Principalmente, pelos altos investimentos que as 

empresas estão fazendo para recrutar, selecionar e qualificar as pessoas para assumirem 

cargos de liderança, sendo que pessoas nesses cargos têm maior responsabilidade e 
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consequentemente, são melhores remuneradas (Melo, 2004). 

Schley, Zampier, Stefano e Kuhl (2015) definem liderar como uma habilidade de 

induzir, influenciar, influir, inspirar, instigar, persuadir os demais com a premissa de atingir 

objetivos e metas em comum. Segundo Abdalla, Botelho, Brito e Silva (2016) é possível 

observar a liderança no setor público, influenciando no comprometimento organizacional, 

além de influenciar os servidores públicos a atingirem os objetivos e melhores resultados. Por 

isso, é a peça chave no desenvolvimento de vários modelos de gestão pública. 

Assim sendo, as características necessárias para um líder na gestão pública, que se 

apresentam com maior ênfase é a responsabilidade, o caráter da pessoa, comunicação, 

espontaneidade e a honestidade, além de outras habilidades como: motivação, personalidade, 

sensibilidade, criatividade, organização e flexibilidade, que também tem sua devida 

importância para quem exerce o papel de líder (Panzenhagen & Nez, 2010). 

Por isso, Girma (2016) afirma que a liderança da entidade consiste no estilo de 

liderança para fornecer orientação e implantar planos motivacionais para os demais 

funcionários. Sendo assim, confirma-se o papel fundamental do líder no processo de 

satisfação da equipe subordinada. Para isso, cabe a ele analisar o nível de maturidade de seus 

subordinados e adequar o seu estilo de liderança (Batista, Kilimnik & Reis Neto, 2016). 

Para isso, há diferentes estilos de liderança apresentados na literatura, dentre eles, 

citam-se a liderança transformacional, transacional e Laissez-Faire. Para Calaça e Vizeu 

(2015), na liderança transformacional espera-se que o líder seja o responsável por provocar e 

motivar o grupo para alcançar o objetivo comum estabelecido pela entidade. Já a liderança 

transacional é baseada no acordo entre líderes e subordinados (Sant’anna, Campos & Lofti, 

2012). E o Laissez-Faire que de acordo com Batista et al., (2016), evidencia-se um alto nível 

de negligência no desenvolvimento da equipe, o que configura ausência de liderança. 

Segundo Girma (2016) a liderança transformacional é aplicada para motivar os 

subordinados atingirem níveis mais altos, agregando desafios intelectuais e prestando 

assistência segundo suas necessidades individuais. De acordo com Dias e Borges (2015) a 

liderança transformacional instiga mais o desempenho individual e em equipes. Esse tipo de 

liderança está vigorosamente associado à baixa taxa de rotatividade, e alta taxa de 

produtividade e satisfação dos funcionários (Melo, 2004). 

Além disso, Cruz e Frezatti (2014), afirmam que o líder transformacional apresenta 

auto padrão de conduta ética e moral, à vista disso, serve de exemplo para seus subordinados, 

ocasionando que os subordinados se motivem com os objetivos da entidade, e por 

consequência, busquem oportunidade que estejam alinhadas com os objetivos e metas da 

entidade. 

Com relação à liderança transacional, segundo Melo (2004), o líder acompanha e 

orienta seus subordinados, mediante oferecimento de recompensas, motivando os membros da 

equipe tendo em vista cumprir com as metas e objetivos da organização. Dessa maneira, para 

esse tipo de líder a credibilidade perante seus subordinados é essencial e imprescindível 

durante o processo de liderança (Dias & Borges, 2015). 

À vista disso, os funcionários que alcançam o que foi acordado recebem recompensas, 

podem ser: aumento de salário, por exemplo. Por outro lado, os funcionários que não 

conseguiram alcançar o que foi acordado, ou seja, não cumpriram com suas atividades da 

maneira que o líder esperava, acabam sendo penalizados com o intuito que assim melhorem 

seu desempenho (Sant’anna et al., 2012). 

Com relação ao líder Laissez-Faire passa totalmente o comando para seus 

subordinados, ou seja, os subordinados têm total liberdade no ambiente de trabalho. O líder só 

passa alguma informação para seus subordinados, se por ventura for questionado por eles, o 

que acarreta a definição e divisão das atividades ficarem a cargo dos próprios subordinados, 

assim, a equipe sente absoluta falta da participação do líder (Metidieri; 2011). 
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Logo, no estilo de liderança laissez-faire a equipe de subordinados têm a total 

liberdade, isso acaba resultando que os subordinados possam agir e resolver as atividades da 

maneira que acharem melhor conforme suas próprias decisões, à vista que o papel de liderar é 

executada o mínimo possível (White & Lippitt, 1969). 

 

2.2 Controle Interno 

A auditoria engloba o assunto de controle interno, que segundo Floriano e Lozecky 

(2008) é um mecanismo que auxilia a gestão das empresas em qualquer atividade tanto 

administrativo como operacional. Cabe salientar que cada controle interno deve estar de 

acordo com o tipo de negócio, estrutura, tamanho, diversidade, complexidade das transações e 

operações da empresa. Assim sendo, é considerável ser seguido na íntegra por todos que 

integram o quadro de funcionários da empresa. E, além disso, precisa ser revisado 

constantemente e adaptado pelos auditores internos com o apoio da alta administração. 

Diante disso, o controle interno é relevante nas atividades realizadas pela empresa, 

porque é coadjuvante na segurança dos ativos, ajuda no desenvolvimento da gestão, e, por 

conseguinte, melhora o resultado das operações agregando valor a empresa (Floriano & 

Lozecky, 2008). Nesse sentido, é aceitável dizer que o controle interno ordena as atividades 

de maneira que fiquem mais seguras para a empresa, e por isso, serão submetidos à avaliação 

a fim de determinar a extensão dos testes e quais procedimentos devem ser adotados pela 

auditoria (Thomé & Tinoco, 2005). Então para conseguir isso, Bordin e Saraiva (2005) 

destacam que o controle interno precisa estar em consonância com todas as funções do 

processo operacional e do processo administrativo. 

O controle interno não está presente apenas nas empresas do setor privado, segundo 

Thomé e Tinoco (2005) esse é um mecanismo primordial utilizado pelo setor público 

também. Nesse seguimento, o controle interno é utilizado para impossibilitar ações que não 

estejam de acordo com os planos estabelecidos, racionalizar os recursos públicos, inibir 

irregularidades, colocar à disposição do administrador público informações com credibilidade 

e confiabilidade que possam fundamentar um planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas no âmbito público. Ressaltando que o controle interno é formado por diversos 

sistemas, que devem funcionar em conjunto de maneira harmoniosa e integrada. 

Dessa forma, é por meio do controle interno que o cidadão consegue informações de 

forma transparente dos entes públicos. Mediante isso, afirma-se que o controle interno é uma 

ferramenta que possibilita a existência do accountability, da transparência e da prestação de 

contas públicas. Por sua vez, a accountability, diligencia o acesso dos cidadãos as 

informações e documentos públicos, para saberem como os governantes estão distribuindo os 

recursos públicos (Fêu, 2003). 

Diante de tamanha importância exercida pelo controle interno, o estudo de Braga  

Neto, Vasconcelos e Luca (2013) demonstra que em 2008 o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) publicou a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

- NBC T 16.8, que regulamenta os controles internos do âmbito público. Os autores 

constataram que os relatórios de controles internos que apresentavam maior convergência 

com a norma foram os dos estados do Ceará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por outro 

lado, o do estado do Pará, apresentou nenhuma convergência com a norma. Ou seja, esse 

baixo atendimento dos relatórios de controles internos dos estados com a norma, constata uma 

das boas práticas de governança, que é exercida pelo controle. 

Por sua vez, se o controle interno não fosse implantado ou apresenta-se deficiências no 

setor público, isso implicaria de forma direta e negativamente nas funções de organização, 

planejamento e execução, prejudicando parcialmente ou totalmente os objetivos estabelecidos 

(Thomé & Tinoco, 2005). 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

A pesquisa descreve-se como quantitativa, descritiva, levantamento/survey. A 

população do estudo compreende 513 servidores públicos com cargos de liderança das 

prefeituras dos 54 municípios da região do Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina. À vista 

disso, serão indagados todos os servidores que exercem cargos de prefeito, secretários e 

chefes de departamentos/setor. Sendo que a amostra do estudo compreende 158 respondentes. 

Para o desenvolvimento do questionário foram estruturados dois constructos 

envolvendo os temas liderança e controles internos. O primeiro constructo envolve questões 

relacionadas à liderança, conforme expõe o Quadro 1. Para as opções de respostas o estudo 

fez uso da escala Likert de 1 a 7. 

 
Quadro 1- Constructo envolvendo questões aplicadas aos líderes sobre características e estilos de 

liderança 

Variáv el Subva 

riável 

Assertivas Medida Autor 

L
id

er
a

n
ça

 

T
ra

n
sf

o
rm

ac
io

n
al

 

Tratar os outros como pessoas e não apenas como um 

membro do grupo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questões (TF1 

–TF19) Escala 

Likert 1 a 7 

(Discordo 

totalmente - 

Concordo 

plenamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertelli 

(2017); 

Rocha, 

Cavalcante 

e Souza 

(2010) 

Examinar questões críticas questionando se são 
adequadas 

Considerar cada pessoa diferente dos outros 

Demonstrar sendo de poder e confiança 

Sugerir novas alternativas e maneiras de realizar as 
atividades 

Mostrar a importância de se ter um forte sendo de 
obrigação 

Considerar as consequências éticas e morais das 
decisões 

Falar de forma otimista sobre o futuro 

Expressar confiança que as metas serão alcançadas 

Articular uma visão positiva e motivadora a respeito 

do futuro 

Falar com entusiasmo sobre o que precisa ser 
realizado 

Gerar orgulho aos liderados 

Ir além do interesse pessoal pelo bem do grupo 

Atuar de forma que consiga o respeito dos liderados 

Conversar sobre as crenças e valores mais 
importantes 

Enfatizar a importância de ter um senso único de 
missão 

Procurar alternativas diferentes ao solucionar 
problemas 

Investir meu tempo ensinando e treinando 

Ajudar os outros no desenvolvimento de seus pontos 

fortes 

T
ra

n
sa

ci
o

n
al

 

Discutir quem é o responsável por atingir metas 
específicas de desempenho 

Questões (TS20 
– TS26) Escala 

Likert 1 a 7 
(Discordo 

totalmente - 
Concordo 

plenamente) 

Bertelli 

(2017); 

Rocha, 

Cavalcante       

e Souza 

(2010) 

Expressar satisfação quando correspondem às 
expectativas 

Dirigir atenção às falhas a fim de atingir os padrões 
esperados  

Manter-se a par de todos os erros 

Concentrar atenção em lidar com os erros, 
reclamações e falhas 

Dar atenção em irregularidades, erros e desvios dos 
padrões esperados 
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Fornecer ajuda aos outros em troca de seus esforços 

L
a

is
se

z-
fa

ir
e
 

Demorar a responder questões urgentes Questões (LF27 
– LF33) Escala 

Likert 1 a 7 
(Discordo 

totalmente - 
Concordo 

plenamente) 

Bertelli 

(2017); 

Batista, 

Kilimmik e 

Reis (2016) 

Estar ausente quando necessitam do líder 

Demonstrar que os problemas devem se tornar 

crônicos antes de agir 

Aguardar a ocorrência de erros e desvios para então 
tomar medidas corretivas 

Não interferir em problemas até que eles se tornem 
sérios 

Esperar as coisas darem erradas para começar a agir 

Acreditar que “não se mexe no que está a dar certo” 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a
s 

Honestidade; Comunicativo; Espontaneidade; 

Caráter; Motivação; Personalidade; Sensibilidade; 

Responsabilidade; Criatividade; Organização; 

Flexibilidade. 

Questões (CA34 
- CA44) Escala 

Likert 1 a 7 

(Baixa 

importância – 

Alta 
importância) 

Panzenhage

n e Nez 

(2010) 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
Tais questionamentos são importantes para detectar qual ou quais estilos de liderança 

são predominante na região do Vale do Itajaí/SC, além de proporcionar a identificação das 

principais características para exercer a função de liderança em cargos públicos, haja vista que 

os respondentes ocupam atualmente os respectivos cargos de liderança. 

A segunda parte do constructo (Quadro 2), tem como objetivo demonstrar as questões 

que envolvem o controle interno observado pelos líderes na área pública, mais 

especificamente nas prefeituras municipais do Vale do Itajaí. 

 
Quadro 2– Constructo pesquisa referente ao controle interno 

Variável Subva 

riável 

Assertivas Medidas Autores 

C
o

n
tr

o
le

 i
n

te
rn

o
 

C
o

n
tr

o
le

 i
n

te
rn

o
 

Assegurar a proteção dos ativos e a veracidade dos 

componentes patrimoniais 

Questões (CI1 

–CI26) Escala 

Likert 1 a 7 

(Discordo 

Totalmente – 

Concordo 

Totalmente) 

Braga 
Neto, 

Vasconcelos e 
Luca (2013); 

Souza, Souto 

e Nicolau 

(2017); 

Alves e     

Moraes   

Junior (2016) 

Verificar a observância da validade, legalidade e 
regularidade das transações 

Promover e manter a confiabilidade dos sistemas de 
informações contábeis 

Comprovar atos e fatos que afetam ou possam afetar o 
patrimônio 

Verificar a integridade e exatidão dos registros contábeis 

Desenvolver ações para prevenir práticas ineficientes e 
antieconômicas 

Analisar a eficácia da gestão e garantir a qualidade da 
informação 

Analisar a execução dos planos e políticas definidas pela 
administração 

Verificar a aderência das demonstrações contábeis aos 
princípios fundamentais e às normas brasileiras de 
contabilidade 
Compreender a preservação do patrimônio público   

  
 

Compreender o controle da execução das ações que 

integram os programas 

Apurar a conformidade dos atos em relação às leis, 
regulamentos e diretrizes estabelecidas 

Racionalizar o controle interno mediante simplificação 
de processo 

Demonstrar o grau de comprometimento da gestão com 

a aplicação dos procedimentos de controle de prevenção   



7 

 

e detecção   

Implementar o mapeamento de risco   

Proceder à avaliação de riscos   

Desenvolver ações como resposta ao risco   

Dispor de procedimentos de detecção capazes de   

identificar práticas inadequadas   

Fazer o monitoramento das ações para garantir que as   

deficiências sejam identificadas e solucionadas   

Identificar, coletar e divulgar as informações pertinentes   

e assegurar a transparência dos resultados alcançados   

Avaliar e comunicar os resultados das avaliações para   

melhorar o controle   

Padrões de rotina e procedimentos   

Nível de comunicação com os demais órgãos   

Efetivo acolhimento, por parte do administrador público   

Contribuição do controle interno ao controle externo   

Auxilio do controle interno com o desenvolvimento da   

gestão pública   

L
im

it
aç

õ
es

 

Falta de servidores Questões 
(CI27 – 
CI29) 

Alves e 

       Escala Moraes 
Junior 

Carência de espaço físico 

Likert 1 a 7 (2016) 
Falta de contribuição dos órgãos controlados 

p
o

te
n

ci
al

 d
o

s 
co

n
tr

o
le

s 
in

te
rn

o
s 

Auditoria interna Questões 
(CI30 

Perera, 

Auditoria externa sem demonstrações financeiras - CI44) Freitas e 

Escala Likert Imoniana Código de conduta 
1 a 7 – (2014) Canal de denúncias 

(Nenhum  Revisão gerencial dos processos 
potencial –  Treinamento de combate a fraudes 

Elevado  
Política anti-fraudes 

potencial)  Auditoria surpresa 

Comitê de auditoria   

Rodízios de empregados   

Programas de assistências a empregados   

Avaliação de riscos de fraudes   

Recompensa para denunciantes   

Auditoria investigativa   

Monitoramento de transações suspeitas  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
Diante do Quadro 2, é possível verificar a percepção dos servidores quanto aos 

controles internos, além de constatar quais limitações enfrentadas pelo controle interno 

municipal, e quais dos controles utilizados auxiliam na mitigação de ocorrências de fraudes.  

Nesse sentido, os dados coletados foram tabulados em planilha eletrônicas da Microsoft 

(Excel). Além disso, utiliza-se do parâmetro de consenso. 

Para Tastle e Wierman (2007), consenso é um parecer defendido por um grupo de 

pessoas ou uma turma relativamente grande que podem ser considerados como todos, ou seja, 

um acordo geral. A expressão que define o consenso é:  

 

CONS(X) =  1 +  𝑝𝑖 𝐿𝑜𝑔
2  1− 

 𝑋1− 𝜇𝑥  

𝑑𝑥
 

𝑛
𝑖=1  
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Tastle e Wierman (2007) por meio desta fórmula informam que X é uma variável 

ordinal (questão); pi é o percentual associado a cada Xi; dx é a amplitude da escala, que neste 

caso dx = 4 e μxé a média.  

O consenso em consonância com a escala Likert é utilizado para verificar o grau de 

consenso ou dissenso com conformidade com o tema em questão. Além disso, pode ser 

definido também como uma função de sentimentos de uma equipe compartilhados no sentido 

de um problema (Tastle & Wierman, 2007). O Quadro 3 apresenta como os percentuais 

obtidos podem ser traduzidos e assim melhor interpretados. É por meio dessa classificação do 

consenso que a análise se torna viável e compreensível. 

 

Quadro 3– Interpretação dos consensos 

Intervalo Classificação do Consenso 

CONS(X) ≥90% Extremamente Forte (Consenso) 

80% ≤ CONS(X) < 90% Forte (Consenso) 

60% ≤ CONS(X) < 80% Moderado (Consenso) 

40% ≤ CONS(X) < 60% Equilíbrio 

20% ≤ CONS(X) < 40% Moderado (Dissenso) 

10% ≤ CONS(X) < 20% Forte (Dissenso) 

CONS(X) < 10% Extremamente Forte (Dissenso) 

Fonte: Adaptado de Tastle e Wierman (2007). 

Para a interpretação dos consensos, a questão que obtiver um intervalo maior ou igual 

a 90%, significa que ela tem um consenso extremamente forte, ou seja, a maioria ou a 

totalidade de respondentes tem uma concordância ou consentimento extremamente forte com 

determinada questão. 

Assim, quando o intervalo for igual ou maior que 40% e menor que 60%, classifica-se 

como consenso em equilíbrio, ou seja, a maioria ou a totalidade da amostra tem um 

consentimento equilibrado, porém não forte em relação a essa questão. E, quando a resposta 

de uma questão obtiver um intervalo igual ou superior a 20% e inferior a 40% classifica-se 

como um dissenso moderado, o que significa que os respondentes discordam em partes da 

questão. 

 

4. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização dos Servidores Públicos 

Nesta seção apresenta-se a caracterização dos respondentes, servidores públicos que 

ocupam cargos de liderança nas prefeituras dos municípios da região do Vale do Itajaí. Com 

relação ao gênero e a idade dos respondentes, percebe-se que o gênero masculino predomina, 

apresenta-se com um percentual de 58,2% (92 servidores públicos), enquanto o gênero 

feminino apresenta um percentual de 41,8% (66 servidoras públicas). Pressupõe-se que o 

preconceito com mulheres ocupando cargos de liderança pode influenciar e dificultar o 

ingresso de mulheres nestes cargos. 

Já com relação à idade dos servidores públicos que atuam nas prefeituras municipais, o 

destaque se deu aos servidores com mais de 46 anos, com 57 respondentes, correspondendo a 

um percentual de 36,2%. Assim as respostas em menor proporção foram atribuídas à 

categoria: entre 18 e 25 anos, com apenas 16 respondentes, correspondente a 10,1%; entre 26 

e 35 anos, com 41 respondentes e percentual de 25,9%; e entre 36 e 45 anos, com 44 

respondentes e percentual de 27,8%. Pressupõe-se que por envolver grande parte dos 

servidores com idade superior a 46 anos, estes possuem experiência para atuar em cargos de 

liderança e preparar seus subordinados para possíveis sucessões. 

Quanto à formação acadêmica, observou-se que os maiores percentuais são para os 

servidores públicos que possuem graduação correspondente ao percentual de 31% e para os 
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que possuem pós-graduação, com percentual correspondente de 36,7%. 

Quanto a secretaria/setor que os servidores públicos estão vinculados, a que mais se 

destacou foi a secretaria de administração/finanças, o que corresponde a 39,3%. Já os 

percentuais mais baixos foram: câmera de vereadores (0,7%); setor contábil (0,7%); setor de 

tributos (0,7%); secretaria de assistência social (3,2%), secretaria de desenvolvimento 

econômico (4,5%), secretaria de obras (5,1%), a secretaria de agricultura (7%), a secretaria de 

educação/esporte/cultura (14%). Vale ressaltar que 39 respondentes responderam a opção 

outros (24,8%). 

Com relação a cargo efetivo, tempo de trabalho na instituição pública e tempo de 

experiência na área pública, mostra quanto ao cargo efetivo, que 88 servidores públicos 

respondentes têm cargo efetivo (55,7%), e 70 servidores não tem (44,3%). 

Quanto ao tempo de trabalho na instituição pública, percebe-se que o maior percentual 

(32,3%) se concentra no tempo de atuação entre 2 e 5 anos (51 respondentes). Seguido do 

percentual (29,1%) que corresponde ao tempo de atuação entre 6 a 15 anos (46 respondentes). 

Dentre os demais respondentes, 13,3% atuam na instituição pública até 1 ano (21 

respondentes), 10,8% atuam entre 16 e 20 anos (17 respondentes), e 14,5% atuam acima de 21 

anos (23 respondentes). 

Além do tempo de trabalho dos servidores nas instituições públicas, a pesquisa 

também buscou identificar o tempo de experiência que estes servidores têm na área pública. 

Percebe-se que o maior percentual (33,5%) se concentra entre 6 e 15 anos de experiência (53 

respondentes). Dentre os demais respondentes, 12% tem experiência até 1 ano (19 

respondentes), 24,1% tem entre 2 e 5 anos (38 respondentes), 12% tem entre 16 e 20 anos (19 

respondentes), e 18,4% tem acima de 21 anos (29 respondentes). O que converge com o 

estudo de Machado e Antunes (2007) que constatou que o tempo médio de experiência 

profissional em uma agência bancária é de 15,88 anos. 

 

4.2 Percepção dos Servidores Públicos com Relação aos Estilos de Liderança 

Esta seção aborda a percepção dos servidores públicos que exercem cargos de 

liderança quanto à avaliação do seu perfil e comportamento no que tange os estilos de 

liderança, envolvendo 158 servidores que compuseram a amostra. A Tabela 1 vem com o 

intuito de demonstrar a quantidade de subordinados que os respondentes têm. 

 
Tabela 1–Quantidade de subordinados dos servidores públicos do Vale do Itajaí 

Quantidade de Subordinados Quantidade % 

Nenhum 21 13,3% 

Até 5 servidores 63 39,9% 

Entre 6 até 15 servidores 25 15,8% 

Entre 16 até 20 servidores 13 8,2% 

Entre 21 até 25 servidores                               2 1,3% 

Acima de 26 servidores 34 21,5% 

Total                              158 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto a quantidade de subordinados, 39,9% dos respondentes possuem até 5 

subordinados, seguido de 21,5% acima de 26 subordinados; 15,8% entre 6 até 15 

subordinados; 8,2% entre 16 até 20 subordinados, 1,3% entre 21 e 25 subordinados e 13,3% 

dos líderes não tem nenhum subordinado no momento, porém exercem um cargo de liderança 

dentro da prefeitura. 

Diante desses resultados, pressupõe-se que as prefeituras municipais preferem montar 

equipes de trabalhos menores, para os líderes terem maior contato com seus subordinados, 

consequentemente, para aumentar a supervisão e melhorar o auxílio. Porém, alguns líderes 

acabam por montar equipes com mais de 26 subordinados justamente por alocarem os 
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servidores que ingressam novos na instituição pública. A Tabela 2 demonstra as respectivas 

percepções quanto às assertivas pertencentes à liderança Transformacional, Transacional, 

Laissez-faire e características de líder.  
      

Tabela 2 – Consenso em relação a estilos de liderança e características de líder 

 Liderança Transformacional  

 TF1 TF2 TF3 TF4 TF5 TF6 TF7 TF8 TF9 TF10 

Consenso 77% 81% 78% 71% 80% 75% 80% 81% 66% 74% 

 TF11 TF12 TF13 TF14 TF15 TF16 TF17 TF18 TF19  
Consenso 81% 73% 76% 82% 77% 81% 81% 69% 76% 

Liderança Transacional  

 TS20 TS21 TS22 TS23 TS24 TS25 TS26 
 

Consenso 68% 80% 68% 72% 59% 65% 55% 
 

Liderança Laissez-Faire  

 LF27 LF28 LF29 LF30 LF31 LF32 LF33 
 

Consenso 47% 67% 67% 61% 61% 68% 50% 

Características de líder  

 CA34 CA35 CA36 CA37 CA38 CA39 CA40 
 

Consenso 85% 83% 78% 96% 88% 77% 75% 

 CA41 CA42 CA43 CA44  
 

Consenso 95% 81% 82% 77% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme dados dispostos na Tabela 3, que diz respeito ao estilo de liderança 

transformacional as questões TF5 “sugiro novas alternativas e maneiras de realizar e 

completar as atividades” que aborda a estimulação intelectual, TF11 “considero as 

consequências éticas e morais das decisões” que se enquadra no comportamento de influência 

idealizada, e TF16 “falo com entusiasmo sobre o que precisa ser realizado” refere-se a 

motivação inspiracional, tiveram consenso forte, sendo 80%, 81%, e 81%, respectivamente. 

Diante disso, constata-se a conformidade das respostas dos servidores, no que tange às 

diferentes maneiras utilizadas para a realização de atividades, na consideração dos valores 

morais e éticos como embasamento para suas escolhas e no entusiasmo quando tem alguma 

atividade a ser realizada. Tais resultados convergem com o estudo de Bertelli (2017), pelo 

fato destas questões também obterem consenso forte. Pressupõe-se que os servidores ao 

sugerir novas alternativas para solucionar possíveis problemas, procuram analisar as 

consequências, além de motivar seus subordinados a realizar as atividades que ainda precisam 

ser executadas. 

Além disso, a questão TF 16, também converge com os resultados do estudo de 

Rocha, Cavalcante e Souza (2010) que constataram que o líder deve repassar as orientações 

dos objetivos e metas para os subordinados, por meio de reuniões que abordem diálogos 

repletos de entusiasmo e motivação, com o propósito de fazer seus subordinados executem 

suas atividades com mais dedicação. Pressupõe-se que tal ato melhora a eficácia das 

atividades, consequentemente, melhora os resultados da entidade. 

A questão TF15 “articulo uma visão positiva e motivadora em relação ao futuro” 

obteve consenso moderado (77%). Diante disso, pressupõe-se que os servidores precisam 

motivar mais seus subordinados com relação ao futuro, desse modo Rocha et al. (2010) 

constataram que líderes com nível superior tiveram maior capacidade para abordar o tema 

“motivação” com seus liderados, sendo possível abordar esse tema nas conversas, palestras, 

reuniões ou em práticas do cotidiano. 

A questão TF18 “invisto meu tempo ensinando e treinando” tem relação com a 

quantidade de subordinados que os servidores possuem, desse modo, essa questão obteve 
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consenso moderado (69%). Assim sendo, tal resultado diverge do estudo de Rocha et al. 

(2010), pelo fato que eles afirmam que líderes com menor quantidade de subordinados têm 

seu poder centralizado, o que culmina dele passar mais tempo com seus subordinados 

reunidos, consequentemente, proporcionando maior treinamento, união entre o grupo e 

gerando maior eficiência. 

Com relação a Liderança Transacional, a questão TS21 “expresso satisfação quando os 

outros correspondem às expectativas” apresenta um consenso forte (80%). Tal resultado 

converge com o estudo de Bertelli (2017), aplicado numa instituição de ensino público. 

Pressupõe-se que os líderes acabam motivando seus subordinados quando reconhecem os 

esforços que eles tiveram para alcançar a meta traçada. Assim, é importante para a equipe 

atingir suas metas e para isso precisam estar motivados, e principalmente ser reconhecidos 

pelos seus esforços. 

Identificou-se um consenso moderado nas questões TS22 “dirijo minha atenção às 

falhas a fim de atingir os padrões esperados” (68%) e TS23 “mantenho-me a par de todos os 

erros” (72%), que refletem a gestão por exceção ativa (GEA). Sendo que nesse tipo de líder, 

os lideres estabelecem regras e sistemas de controle e monitoramento, a fim de detectar 

antecipadamente quaisquer falhas, além de avaliar o desempenho dos subordinados e atuam 

com medidas corretivas quando ocorrer desvio (Bass & Bass, 2008). Dessa maneira, é 

possível verificar uma relação entre essas duas questões, pressupõe-se que o líder acompanha 

todas as ocorrências de erros e procura solucioná-los de maneira eficaz para não atrapalhar os 

padrões já estabelecidos pela entidade. 

Verificou-se de acordo com as questões TS24 “concentro a minha total atenção em 

lidar com erros, reclamações e falhas” e TS25 “foco e atenção em irregularidades, erros e 

desvios esperados”, um consenso equilibrado (55%) e consenso moderado (65%), 

respectivamente. Assim, constata-se que as questões TS22, TS23, TS24 e TS25 demonstram a 

concordância nas opiniões dos servidores no que tange as assertivas a cautela em relação aos 

possíveis erros, reclamações e falhas que possam surgir no decorrer do tempo na entidade. Tal 

resultado vem a convergir com o estudo de Bertelli (2017). Dessa forma, pressupõe-se que 

esses consensos poderiam ter sido superiores, visto que envolve questões relacionadas às 

falhas, irregularidades e erros, o que deveria ser foco de atenção dos servidores públicos que 

atuam em cargos de liderança e por estar diretamente relacionado ao controle interno das 

prefeituras. 

Quanto a Laissez-Faire, identificou-se um consenso equilibrado em LF27 “demoro a 

responder as questões urgentes e de minha responsabilidade” (47%) e um consenso moderado 

em LF30 “estou ausente quando necessitam de mim”, questões estas que correspondem à 

categoria Laissez- faire. Também se constatou um consenso moderado em LF32 “espero as 

coisas darem erradas para começar a agir” (68%), que está relacionada à GEP. Assim, se 

percebeu um nível de concordância entre as respostas dos líderes sobre estes quesitos.  

Desta maneira, pressupõe-se que os líderes não se identificaram tanto com as 

assertivas, pelo fato de se considerarem eficientes para solucionarem questões com urgência e 

de sua responsabilidade, que se fazem presentes sempre que necessário e que se antecipam e 

não esperam os problemas aparecerem para solucionar as falhas, mostrando maior pró-

atividade entre estes líderes. O resultado da LF32 converge com o estudo de Rocha et al. 

(2010), do qual demonstrou que independente da formação do líder, eles demonstram maior 

pró-atividade, ou seja, estão atentos ao processo produtivo e acabam se antecipando e 

solucionando um problema antes de ser realmente um problema que possa comprometer o 

processo. 

A questão LF33 “demonstro acreditar que “não se mexe no que está a dar certo” 

obteve um consenso moderado (50%). O que se pressupõe que a maioria prefere continuar 

com o que está dando certo até que não tenha nenhuma falha. 
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Com base nos resultados obtidos é possível calcular a média dos estilos de liderança, 

afirma-se que o estilo de liderança predominante entre os servidores públicos do Vale do 

Itajaí/SC é a liderança transformacional. Tal resultado converge com o estudo de Bertelli 

(2017), pelo fato de apresentar maior convergência de opiniões, isto é, maior grau de 

concordância entre os líderes, em relação aos quesitos que abordavam este estilo de liderança. 

Quanto às características de um líder, identifica-se um consenso extremamente forte 

nas questões CA37 “caráter” (96%) e CA41 “responsabilidade” (95%). Pressupõe-se que os 

líderes nas suas percepções identificam essas características como fundamentais, o líder deve 

ser alguém de bom caráter e responsável com suas tarefas. Já as questões CA34 “honestidade” 

(85%), CA35 “comunicativo” (83%), CA38 “motivação” (88%), CA42 “criatividade”, CA43 

“organização” obtiveram um consenso forte, o que representa que essas características 

também são importantes para quem exerce o papel de líder e por isso tiveram maior ênfase. 

Tais resultados são semelhantes ao estudo de Panzenhagen e Nez (2010), pelo fato de também 

identificarem que a responsabilidade, o caráter, a comunicação e a honestidade fazem parte da 

característica de um líder. 

E as questões CA36 “espontaneidade” (78%), CA39 “personalidade” (77%), CA40 

“sensibilidade” (45%), e CA44 “flexibilidade” apresentaram um consenso moderado, o que se 

pressupõe que essas características ficaram em segundo plano, porém também têm sua 

importante para quem exerce o papel de líder. Tais resultados vão de encontro com as 

respostas obtidas na liderança transformacional, transacional e Laissez-Faire, ou seja, 

demonstram que as características que os líder acham que são importantes no dia-a-dia eles 

também exercem efetivamente essas características. 

 

4.3 Percepção dos Servidores com Relação ao Controle Interno Municipal 

 Os controles internos têm a função restritiva, para manter os usuários do sistema 

dentro dos padrões pré-estabelecidos definidos pela empresa, e assim evitar qualquer tipo de 

desvio (Florino & Lozecky, 2008). O controle interno engloba todas as atividades e 

procedimentos que são desenvolvidas na empresa. E tem o intuito de aumentar a segurança, 

aumentando a exatidão e confiança das informações prestadas pela entidade (Calixto & 

Velasquez, 2005).  

Buscando observar a percepção dos servidores públicos no que diz respeito aos 

controles internos municipais, principais limitações enfrentadas pelo controle interno e ao 

potencial dos controles internos para mitigação de fraudes na área pública, se apresenta por 

meio da Tabela 3 o consenso dos servidores públicos. 

 
Tabela 3 - Consenso dos servidores em relação aos controles internos no setor público 

Controles internos no setor público 

 CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9 

Consenso 67% 71% 74% 71% 73% 69% 70% 61% 69% 

 CI10 CI11 CI12 CI13 CI14 CI15 CI16 CI17 CI18 

Consenso 67% 65% 73% 66% 70% 64% 67% 63% 71% 

 CI19 CI20 CI21 CI22 CI23 CI24 CI25 CI26  

Consenso 64% 66% 62% 66% 62% 70% 76% 70% 

Principais Limitações enfrentadas pelo Controle Interno 

 CI27 CI28 CI29 
 

Consenso 47% 46% 54% 

Potencial dos Controles Internos 

 CI30 CI31 CI32 CI33 CI34 CI35 CI36 CI37 CI38 

Consenso 43% 48% 48% 50% 53% 48% 50% 47% 49% 

 CI39 CI40 CI41 CI42 CI43 CI44  
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Consenso 52% 50% 49% 49% 51% 50%  

Fonte: Dados da pesquisa. 
Com relação ao assunto controle interno no setor público, existe as Normas Brasileiras 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.8) que regem o que diz respeito a 

esse assunto, para evitar divergências na aplicação desses controles internos na administração 

pública.   

Quanto aos controles internos, a Tabela 3, demonstra no que diz respeito ao item 2 da 

NBC T 16.8 que as questões CI2 “o controle interno verifica a observância da validade, 

legalidade e regularidade das transações” (71%), CI3 “o controle interno promove e mantém a 

confiabilidade do sistema de informações contábeis” (74%), CI4 “o controle interno 

comprova atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio” (71%), e CI5 “o controle 

interno verifica a integridade e exatidão dos registros contábeis” (73%), apresentaram um 

consenso moderado.  

Segundo Braga Neto et al. (2013) a maioria dos relatórios pesquisados não 

demonstraram o trabalho das controladorias focado no cumprimento de controles internos, 

que são capazes de combater práticas danosas ao patrimônio público, tais como erros, fraudes, 

desvios e outras inadequações. Assim, diante do resultado das questões CI2, CI3, CI4 e CI5, 

vem a convergir com o estudo de Braga Neto et al. (2012), sendo que o estudo revela que um 

dos estados que mais cumpre com a norma é o de SC, diante da percepção dos 

respondentes,pressupõe-se que os servidores públicos estão empenhados em cumprir com o 

máximo de normas da NBC T16.8.  

Quanto a abrangência dos relatórios de controles internos, item 3 e 4 da NBC T 16.8,  

as questões CI10 “o controle interno compreende a preservação do patrimônio público” 

(67%), CI11 “o controle interno compreende o controle da execução das ações que integram 

os programas” (65%), obtiveram um consenso moderado. Pressupõe-se que os servidores 

públicos em sua maioria têm o mesmo consentimento com relação ao cumprimento da norma. 

Além disso, sabe da importância que o controle interno tem para manter o patrimônio público 

intacto e também para garantir que os recursos sejam distribuídos corretamente para as ações 

e programas públicos destinados a população. Por isso, SC está entre os estados que mais 

cumprem com as normas segundo estudo de Braga Neto et al. (2013). 

 A questão CI22 “padrões de rotina e procedimentos” (66%), obteve um consenso 

moderado. O que se pode pressupor que existam procedimentos de rotinas padrões e de 

políticas e instruções na realização das tarefas do controle interno, porém não sejam eficazes. 

Segundo Alves e Moraes Junior (2016), esse material deve auxiliar e facilitar durante a 

execução das tarefas dos servidores. Conforme Bordin e Saraiva (2005), não é necessário 

implantar um controle interno que contenha sistemas de rotinas complexas e procedimentos 

burocráticos, mas sim, atender as necessidades e condições da entidade.  

A questão CI23 “nível de comunicação com os demais órgãos da administração” 

(62%), obteve um consenso moderado. Pressupõe-se que essa comunicação não esteja 

acontecendo de maneira eficaz, o que precisaria ser monitora para descobrir as possíveis 

falhas. Tais resultados são divergentes do estudo de Alves e Moraes Junior (2016), no qual os 

servidores apontaram que o nível de comunicação com os demais órgãos da administração 

ocorre de modo bom e excelente na prefeitura de Patos/PB, o que demonstra a satisfação deles 

por causa dessa comunicação que está sendo eficaz. 

A questão CI25 “há contribuição do controle interno municipal ao controle externo” 

(76%), obteve um consenso moderado. Assim, tal resultado é convergente com os estudos de 

Alves e Moraes Junior (2016), e Mascarenhas Bisneto, Fraga e Borges (2015). Segundo Diniz 

et al. (2004) para o controle externo desempenhar suas atividades, precisa da atuação do 

controle interno, este por sua vez, com um sistema estruturado e repleto de informações 

produzidas que podem suprir as necessidades para atuação do controle externo. Pressupõe que 
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os servidores acreditam que há contribuição do controle interno municipal ao controle 

externo, principalmente o que é exercido pelos Tribunais de Contas, ou seja, tal resultado 

possibilita identificar a correlação institucional entre os controles da administração pública. 

 Com relação às principais limitações enfrentadas pelo controle interno municipal, 

conforme a Tabela 3, as questões CI27 “falta de servidores” (47%), CI28 “carência de espaço 

físico” (46%) e CI29 “falta de contribuição dos órgãos controlados” (54%), obtiveram um 

consenso equilibrado.  Sendo assim, tais resultados estão de acordo com outros estudos como 

o de Alves e Moraes Junior (2016), aplicado na prefeitura de Patos/PB e Pereira e Rezende 

(2013), na prefeitura de Curitiba/PR. Pressupõe-se que esses sejam limitações enfrentadas 

pela maioria dos controles internos, mas a falta de colaboração de alguns servidores públicos 

acaba por comprometer a eficácia do controle interno de toda a prefeitura. 

 Thomé e Tinoco (2005) constataram que diante da extrema importância do controle 

interno a ausência ou as deficiências apresentadas podem ter consequências diretas e 

negativas, por exemplo, no planejamento e execução dos objetivos estabelecidos pela 

entidade. Pressupõe-se que a maioria dos servidores públicos são cientes da importância de 

todos os órgãos municipais estarem integrados para melhorar a eficácia do controle interno, e 

sabem que se algum órgão não participar e colaborar com as devidas informações isso vai 

comprometer o todo. 

Sendo que para o bom funcionamento do controle interno todos os funcionários e 

integrantes da administração pública serão os responsáveis. É preciso a integração de todos 

para o resultado ser satisfatório (Bordin & Saraiva, 2005). 

 Quanto ao potencial dos controles internos para mitigar a ocorrências de fraudes, a 

Tabela 3, demonstra que as questões CI30 “auditoria interna” (43%), CI34 “revisão gerencial 

dos processos”(53%), CI37 “auditoria surpresa” (47%), CI39 “rodízios de empregados” 

(52%), CI43 “auditoria investigativa” (51%), obtiveram um consenso equilibrado. Pressupõe-

se que os servidores públicos acreditam que esses controles internos têm um potencial 

equilibrado para mitigar a ocorrências de fraudes. Tal resultado diverge do estudo de Perera, 

Freitas e Imoniana (2014), que esses controles internos foram avaliados com uma 

probabilidade maior do que 60% mitigação de fraudes, porém o estudo é voltado para as 

fraudes corporativas.  

 As questões CI31 “auditoria externa sem demonstrações financeiras” (48%), CI32 

“código de conduta” (48%), CI40 “programas de assistências a empregados” (50%), e CI42 

“recompensa para denunciantes” (49%), obtiveram consenso equilíbrio. Ou seja, os servidores 

públicos acreditam que esses controles internos têm um potencial equilibrado para mitigar a 

ocorrências de fraudes no setor público. É possível pressupor que os servidores públicos não 

acreditam absolutamente que esses tipos de controles internos sejam capazes de diminuírem 

com as fraudes no setor público, de com acordo com Carvalho e Oliva (2006) esses 

percentuais deveriam ser maiores, pelo fato de os controles internos serem eficazes contra as 

fraudes. 

Para Carvalho e Oliva (2006) algumas medidas como: segregação de funções; rodízio 

de profissionais, de cargos ou de funções; implantação de normas e procedimentos; buscar 

mais informações sobre a vida profissional e antecedentes criminais dos possíveis candidatos 

a ingressar na empresa; auditoria interna; realizar a implantação de código de ética de conduta 

profissional, o qual contenha o que a empresa e seus administradores entendam como 

comportamento ético, e canais para denúncias anônimas, podem mitigar a ocorrências de 

fraudes. Isso demonstra que tais controles internos têm grande potencial para mitigar com as 

fraudes dentro da organização, porém precisam ser executadas com o máximo de cuidado e 

perfeição. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do estudo foi analisar a percepção dos servidores públicos das prefeituras 

municipais do Vale do Itajaí/SC sobre liderança, controles internos e fraudes na área pública. 

Com base nos resultados, pode-se afirmar que o objetivo almejado foi alcançado.  

Referente a caracterização dos respondentes, constatou-se que 66 do gênero feminino 

e 92 do gênero masculino. Em relação à faixa etária dos servidores, a quantidade que mais se 

destacou foi acima de 46 anos. A maioria dos servidores está vinculada com a secretaria/setor 

de administração/finanças, possui cargo efetivo, trabalha na instituição pública entre 2 e 5 

anos e tem de 6 e 15 anos de experiência na área pública. 

Observou-se que predomina o estilo de liderança transformacional, demonstrando que 

os servidores que exercem cargos liderança têm uma relação mais próxima com seus 

subordinados, essa relação acontece pelo fato do líder reconhecer os esforços dos seus 

subordinados. Além disso, os líderes dessas prefeituras motivam seus subordinados para 

alcançarem os objetivos traçados. Assim corrobora com os estudos desenvolvidos por Rocha 

et al. (2010) e Bertelli (2017). 

Com relação aos controles internos municipais percebe-se um pouco de descaso dos 

servidores com a importância dessa ferramenta indispensável, além deles precisarem ser 

aperfeiçoados e implantados em todos os setores da prefeitura, devida a sua importância para 

mitigar ainda mais as fraudes, que conforme os resultados são poucas, ainda estão presentes 

na realidade da administração pública. Tais resultados de maneira geral convergiram com os 

estudos anteriores analisados. Sendo assim, os servidores públicos tendem a cumprir o 

máximo de normas da NBC T 16.8, o que diverge do estudo de Thomé e Tinoco (2005) que 

afirmam que a maioria das prefeituras não cumprem com a norma. 

Por fim, conclui-se que os lideres motivam seus subordinados e tem relações mais 

próximas com seus subordinados, melhorando assim o relacionamento entre eles. Destaca-se 

que as características fundamentais para ser um bom líder é ter caráter e responsabilidade, 

assim o líder que possuir essas características irá conseguir ser um exemplo para a equipe de 

subordinados. Observou-se também que os controles internos municipais possuem falhas, e 

por isso podem vir a ocorrer fraudes 

O estudo acabou se limitando a analisar a percepção apenas dos líderes se auto 

avaliando, baseando-se a partir dos resultados dos estudos anteriores, porém outras avaliações 

podem ser inseridas. Sugere-se para pesquisas futuras que outras avaliações, como a avaliação 

dos liderados com relação ao seu líder podem contribuir positivamente. 
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