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Resumo/Abstract
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O PAPEL DO CONTROLE INTERNO E DA INTEGRIDADE NAS PRÁTICAS DE
ACCOUNTABILITY NOS SETORES PÚBLICOS BRASILEIROS
Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar a influência das práticas de controle interno e
integridade, nas práticas atuais de accountability nos setores públicos brasileiros. Foi realizada
uma pesquisa com trabalhadores e gestores de organizações pública brasileiras, resultando em
uma amostra com 92 respostas. Foram realizadas análises simétricas por meio da modelagem
de equações estruturais e a esfera da federação (municipal, estadual, federal) no qual estavam
localizadas as organizações vinculados aos respondentes, foram controladas. As descobertas
por meio da modelagem de equações estruturais indicam que o controle interno e a integridade
influenciam a accountability, no entanto ser uma instituição federal não influencia a
accountability. As implicações da pesquisa para a literatura são discutir elementos associados
a accountability, explorar o contexto do controle interno e integridade nos setores públicos
brasileiros. O estudo fornece informações aos gerentes acerca do controle interno e integridade,
nas práticas atuais de accountability nos setores públicos brasileiros. Os quais são responsáveis
por planejar, dirigir e monitorar, tomando as medidas corretivas quando necessário. Este estudo
fornece novos insights e fatores de sucesso nas práticas de accountability nos setores públicos
brasileiros.
Palavras chave: Controle interno; Integridade; Accountability; Setor público
1 Introdução
Accountability é conhecida como o dever de indivíduos ou organizações internas e
externas de prestar contas de suas atividades, de aceitar a responsabilidade por elas e de divulgar
os resultados de forma transparente (Alam, Said & Abd Aziz, 2019). No entanto, o objetivo
final de um governo é salvaguardar o interesse público por meio de um sistema de governança
eficiente e eficaz que aprimore a proteção de direitos, demonstre responsabilidade e integridade
em suas atividades diárias e também em suas negociações com cargos públicos (Aziz, Said
& Alam, 2015).
Um sistema de controle interno adequado e sistemático é importante porque auxilia no
aumento da confiança entre as partes interessadas (Alam, Said & Abd Aziz, 2019). A
integridade colocada pelo setor público tem um impacto positivo no incentivo na accountability
no departamento, o que leva a aumentar a accountability do setor público em geral. Uma forte
ênfase no controle das atividades e operação por meio de leis, regulamentos e procedimentos
designados garantem o crescimento da accountability no setor público.
Promover uma cultura de integridade no serviço público é requisito essencial para o
aumento da confiança da sociedade no estado e em suas instituições. Manter um alto nível de
integridade e desenvolver uma cultura organizacional baseada em elevados valores e padrões
de conduta, constitui política pública fundamental a ser constantemente promovida e
incentivada pelos governantes e gestores (Manual, Profip, 2017).
Uma governança confiável e que funcione bem é crucial para a criação de valor das
organizações. Recentemente, os setores privados passaram por mudanças substanciais,
concentrando-se na boa governança como uma ferramenta para aumentar o valor, a reputação
e a imagem. As principais características das organizações com boa governança incluem maior
ênfase nas práticas de accountability, implementação adequada de um sistema de integridade
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corporativa e controles internos sólidos para evitar riscos e garantir que políticas e
procedimentos sejam cumpridos (Said, Alam, Radzi & Rosli, 2020).
A prestação de contas no setor público exige que os governos respondam ao público com
a finalidade de justificar a origem e a utilização dos recursos públicos (Almquist, Grossi, Van
Helden & Reichard, 2013). Isso é imperativo, pois o público tem o direito final de saber e
receber fatos e números, o que os ajudaria a debater e decidir o destino de seus representantes
eleitos (Almquist, Grossi, Van Helden & Reichard 2013).
Essa transferência de conhecimento bidirecional poderia apoiar os governos na obtenção
de maior participação das partes interessadas e compartilhamento de conhecimento e, ao mesmo
tempo, demonstraria responsabilidade pública (Riege & Lindsay, 2006). Também presume que
o governo não está manipulando o serviço público com o intuito de moldar seus conselhos para
sua vantagem política.
Portanto, a responsabilização pode evitar a corrupção e o abuso de poder
(Malagueno, Albrecht, Ainge & Stephens, 2010), mas o compromisso dos governos é
necessário para mecanismos de responsabilização que incentivem práticas éticas e garantam a
implementação de processos adequados, o que inclui documentação detalhada e abertura ao
escrutínio, sem meramente abusar do poder (Velayutham & Perera, 2004).
Como um problema de gestão ou questões relacionadas a escândalos, novas relações de
accountability são institucionalizadas com o propósito de evitar que tais circunstâncias ocorram
no futuro. Esses novos arranjos de responsabilização não substituem os relacionamentos de
responsabilização existentes na época em que o problema ocorreu (que, à luz do problema
emergente, agora são percebidos como inadequados) (Alam, Said & Abd Aziz, 2019).
Em vez disso, os novos arranjos são adicionados às relações de responsabilidade que já
existem. O conjunto resultante de mecanismos de accountability fornecem inúmeras
oportunidades para tornar os funcionários públicos responsáveis por seu desempenho. No
entanto, ainda há espaço para verificar os fatores que contribuem para melhorar a prestação de
contas no setor público (Alam, Said & Abd Aziz, 2019).
Neste contexto entre diferentes fatores, estudos internacionais têm enfatizado as conexões
da responsabilidade com o sistema de integridade e sistema de controle interno
(Alam, Johari & Said, 2018; Alam et al. 2019; Atan, Alam & Said, 2017; Aziz, Said & Alam
2015; Almquist , Grossi , Van Helden & Reichard , 2013 ; McGee & Gaventa,
2011; Greenfield, 2007 ; Simpson, 2007).
Neste contexto emerge a seguinte questão problema: Qual a influência da prática de
controle interno e integridade, nas práticas atuais de accountability nos setores públicos
brasileiros? Para determinar e explorar os fatores que promovem accountability na
organização do setor público este estudo tem como objetivo analisar a influência da prática de
controle interno e integridade, nas práticas atuais de accountability nos setores públicos
brasileiros.
Justifica-se a necessidade da investigação, pois estudos nacionais acerca da
accountability tendem a se concentrar acerca da accountability na análise de informações
publicadas nos sítios eletrônicos e se os mesmos atendem aos princípios de boa governança
relacionados à transparência e à accountability (Oliveira, Flôres & Pinto, 2020), ou investigar
a disponibilização de informações em meios eletrônicos dos setores públicos, tendo em conta
as diretrizes previstas na Lei de acesso à informação (LAI) (Macedo, Valadares, Ribeiro Filho,
& Silva Junior, 2020). Se há efetivamente comprometimento com as observâncias das normas
jurídicas e se refletem em melhor qualidade da informação espelhada nas prestações de contas
divulgadas (Castro, 2020). Então a análise da influência da prática de controle interno e
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integridade, nas práticas atuais de accountability por meio da percepção de trabalhadores e
gestores é de suma importância.
2 Fundamentação Teórica
2.1 Controle interno para accountability no setor público
O controle interno tem um conceito multidimensional, na literatura de controle de gestão
ele tem sido discutido de várias maneiras (Bowrin, 2004). Em relação aos negócios, as
organizações enfrentam riscos diariamente, e esses incluem falhas de mecanismo de controle
interno, falhas financeiras, catástrofe ou desastres ambientais, não conformidade e violações
regulatórias (Alam et al., 2019).
Esses riscos são agravados pelo avanço da tecnologia, alta aceleração do ritmo de
negócios, sofisticação financeira multifacetada e globalização, e têm contribuído na ampliação
da complexidade de riscos para as empresas (Alam et al., 2019). Um bom sistema de controle
interno beneficiará uma organização na prevenção da incidência de maus financiamentos, bem
como ajudará a organização a trabalhar de forma eficaz e harmoniosa no momento de detectar
erros e irregularidades em seu funcionamento (Pathak, 2005).
O sistema de controle interno adequado e sistemático é muito importante porque ajuda a
melhorar o confiança entre as partes interessadas. Além disso, auxiliará na redução das
acusações contra os funcionários do governo que estão praticando clientelismo e nepotismo no
setor público (Alam, Said & Abd Aziz, 2019).
Nos setores públicos, as funções do controle interno são de apoiar e estabelecer o sistema e
ao mesmo tempo promover a responsabilização do tomador de decisão (Bianchi,
2010). Contudo, deixar de estabelecer um sistema de controle interno confiável pode prejudicar
a organização ao mesmo tempo em que expõe o risco aos esforços de fomentar a
responsabilidade no setor público.
A dependência do sistema de controle está constantemente associada a expectativa de
aumentando a responsabilidade na organização (Liu, 2011). Desde que o sistema de controle
interno está dando ênfase à responsabilidade, portanto, suas práticas no setor público parecem
cruciais em qualquer estágio com a finalidade de aumentar a responsabilidade na organização
do setor público (Alam, Said & Abd Aziz, 2019).
Aziz, Said e Alam (2015) avaliaram o estado das práticas do sistema de controle interno
entre diferentes situações de serviço público na Malásia, entre os entrevistados, uma média total
de 86,2% concordam que eles praticam fatores de controle interno e apenas 3,6% mencionaram
que não praticam. Em um outro momento Alam, Said e Abd Aziz investigaram a situação das
práticas de accountability e sua relação com as práticas de sistema de integridade, sistema de
controle interno e qualidades de liderança novamente no setor público da Malásia, os resultados
encontrados mostraram que as práticas de sistema de integridade, controle interno e qualidade
de liderança foram estatisticamente positivas e significativas com as práticas de accountability
também no setor público de Malásia, neste contexto formula-se a primeira hipótese da pesquisa
(Alam, Said & Abd Aziz, 2019)
H1: Há uma relação positiva e significativa entre as práticas de controle interno e as práticas
de accountability no setor público brasileiro.
2.2 Integridade para accountability no setor público
Integridade é uma característica humana essencial, que atualmente é considerada um
fator significativo componente de uma função organizacional regular no mundo
contemporâneo. Filósofos de origem romana criaram integridade como uma ideia de moral com
a comum definição de ser moralmente correto ou íntegro (Bauman, 2013)
Nas organizações a integridade é importante pois tem a finalidade de garantir que
quaisquer ações de fraude, furto e corrupção sejam minimizadas e punidas para que o público
tenha certeza de que está funcionando corretamente. A integridade pode ser moldada pela
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institucionalização, pelo estabelecimento de ações corretas e normais no local de trabalho
(Goodstein et al., 2016). No setor público, as práticas de integridade devem garantir que o
financiamento público seja usado de maneira altamente eficiente e honesta.
O principal objetivo do governo é proteger o interesse público por ter um sistema de
governança que seja eficaz e eficiente, garantindo que os direitos do público sejam protegidos
( Aziz et al. , 2015 ).Em outras palavras, o sistema reflete a responsabilidade e também a
integridade dos funcionários do setor público que realizam suas tarefas diárias de maneira
adequada
Do ponto de vista organizacional, integridade ou comportamento ético não só para a noção
de ser corrompido ou fraudulento, mas também reside na qualidade ou característica do
comportamento individual ou organizacional que representa a qualidade de agir de acordo com
os valores morais, padrões e regras aceitos pelos membros da organização e sociedade (Lawton,
Kolthoff, Erakovich & Lasthuizen, 2010).
A Integridade é um componente necessário na construção da confiança e respeito mútuo nos
relacionamentos entre os membros do conselho, bem como entre as várias partes interessadas
de uma organização (Badaracco e Ellsworth, 1991; Chen et al. , 2013). E é essencial para o
setor público no intuito de ser transparente, ético, eficiente, no setor público a integridade é o
agente de conexão entre o público e o governo e representa o setor público gerindo a confiança
do governo e oferecendo os serviços necessários a todos os interessados inclusive a sociedade
(Khalid, Alam & Said, 2016).
O principal objetivo do governo é proteger o público, dessa forma é interessante ter um
sistema de governança que seja eficaz e eficiente que garanta que os direitos do público
(sociedade em geral) sejam protegidos e que sejam espelhados pela accountability, bem como
a integridade na prática de tarefas diárias dos funcionários em todos os setores público. Se isso
falhar, há possibilidade de o sistema de governança enfrentar o fracasso (Abd Aziz, Ab
Rahman, Alam & Said, 2015).
De acordo com Louis e Mintrop (2012) a iniciativa do governo em motivar a ética, a
integridade e os valores morais refletem na accountability de maneira positiva. Jones
(2009) reitera que a força da integridade é refletida por meio de um bom equilíbrio da
necessidades e desejos percebidos e valores exigidos externamente que estão profundamente
enraizados na cultura que faz a conexão entre o externo e a conduta de gestores acerca da
accountability, nos setores públicos, levando assim à responsabilização.
Por isto é importante alocar recursos para o desenvolvimento de um ambiente organizacional
que tem o propósito de construir níveis democráticos e que apoiam o desenvolvimento da
integridade organizacional. Os funcionários serão estimulados pela integridade a aderir e
auxiliar na instalação de valores que sustentam o compromisso com as condutas éticas (Said,
Alam & Khalid, 2016).
O sistema de integridade colocado pelos setores públicos tem um impacto positivo com o
propósito de nutrir a responsabilidade nesses setores, o que leva a melhorar a responsabilidade
no setor público em geral. Uma forte ênfase no controle das atividades e operação por meio de
leis, regulamentos e procedimentos garantem o crescimento da accountability no setor público
(Alam, Said & Abd Aziz, 2019).
Neste contexto o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 que objetiva regulamentar a
responsabilização pela prática de atos contra a administração pública tratada na lei
anticorrupção, de forma específica, trouxe cinco medidas, entre elas o programa de integridade
como a única, dentre as cinco medidas estabelecidas, que tem a finalidade de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública. As
outras quatro medidas referem-se a atos celebrados depois de práticas corruptas terem sido
executadas (Castro, Amaral, & Guerreiro, 2019). Diante disso elabora-se a segunda hipótese de
pesquisa.
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H2: Há uma relação positiva e significativa entre as práticas de integridade e as práticas de
accountability no setor público brasileiro.

Na Figura 1, apresenta-se o desenho desta pesquisa.

Figura 1. Modelo teórico da pesquisa

3 Metodologia da pesquisa
3.1 População e amostra
Neste estudo, a amostra compreende servidores de organizações do setor público
brasileiro, cuja amostra foi aleatoriamente selecionada, adotando a metodologia de um
questionário estruturado, composta por 31questões divididas em 04 seções.
Na seção 1, foi disponibilizado o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).
Na seção 2 foram questionados aos respondentes acerca do controle interno, integridade e
questões que tratam de accountability. Na seção 3, questiona-se o perfil das instituições e, por
fim, a seção 4 questiona o perfil demográfico dos respondentes.
A metodologia contou com um pré-teste realizado por um pesquisador da área e dois
profissionais, a fim de verificar as inconsistências e a interpretação de cada uma das assertivas
que sugeriram alterações na redação do enunciado de algumas questões. Compiladas as revisões
necessárias, o questionário foi inserido na plataforma Google Docs, para melhor compreensão
dos respondentes.
O questionário foi enviado no período janeiro a março de 2021 aos 1500 (entre
trabalhadores e gestores), os quais foram selecionados a partir dos sites das organizações
públicas. Os autores da presente pesquisa enviaram o link do instrumento de pesquisa aos emails dos respondentes via Google Docs, como também por meio da rede social de negócios
Linkedin. Desse conjunto, 92 foram devolvidos.
3.2 Mensuração das variáveis e construto da pesquisa
O estudo possui três construtos, a saber: Controles interno; Integridade; Accountability.
Para mensurar essas variáveis, adotou-se a escala Likert de sete pontos, variando de 1 (discordo
totalmente) a 7 (concordo totalmente).
Os construtos, as variáveis e as questões do instrumento de pesquisa estão apresentados
na tabela 1, após adaptações dos originais e ajustes após o pré-teste.
Tabela 1. Construtos e variáveis da pesquisa
Construtos

Variáveis

Autores

5

Fazemos periodicamente uma revisão das políticas e procedimentos
para garantir que os controles internos apropriados foram
estabelecidos;
Obtemos aprovação dos conselhos pertinentes e/ou dos superiores
sobre as políticas escritas e procedimentos operacionais internos;
Atualizamos periodicamente as informações relacionadas a regras e
regulamentos para a tomada de decisão;
Informamos todos os servidores sobre as políticas e procedimentos da
nossa instituição;

Controle Interno

Tomamos as medidas cabíveis em casos de relatos de não
conformidade (não cumprimento de um processo obrigatório
específico/ou legislação específica);
Garantimos que todos os servidores entendeu seu papel (suas funções)
e sabe como suas atividades se relacionam com os outros;

Alam et
(2019).

al.

Garantimos que todas as regras e regulamentos do nosso setor sejam
cumpridos e considerados;
Garantimos que as transações financeiras na instituição sejam
devidamente documentadas e relatadas de acordo com as regras,
regulamentos e legislação;
Reunimos periodicamente com o auditor interno para revisar a
operação do nosso setor;
Reunimos periodicamente com o auditor interno para avaliar a
adequação do nosso sistema de controle interno;
Consideramos a conduta íntegra como um requisito para o desempenho
individual e do setor;
Consideramos que gerenciar a integridade é uma competência essencial
de liderança;
Incorporamos o aspecto da integridade em toda a cultura do setor;
Fornecemos orientações concretas para integridade e como abordá-las;
Conduzimos as atividades desempenhadas diariamente com
integridade;
Fornecemos políticas e diretrizes para ações disciplinares acerca da
prática de integridade;
Publicamos relatório sobre integridade;
Respeitamos o sigilo do processo da comissão de ética;
Avaliamos a formação ética com atualizações e aperfeiçoamentos
constantes com a finalidade de ter eficácia;
Promovemos a transparência em todas as nossas atividades;
Fornecemos treinamento de integridade para os servidores e as
chefias; e
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Apoiamos e auxiliamos outros setores em suas iniciativas de
integridade.
Reportamos regularmente o desempenho do nosso setor para a alta
administração;
Suportamos o processo de aprendizagem com os erros e acertos,
garantindo que as visões externas sejam levadas em consideração;
Temos um sistema de relatórios regulares sobre as realizações e
resultados dos nossos programas/projetos em relação aos nossos
objetivos;
Reconhecemos as responsabilidades da instituição para com as suas
comunidades mais amplas, a sociedade e o meio ambiente;
Estabelecemos objetivos operacionais claros a serem alcançados;
Mantemos os registros detalhados e atualizados dos estoques,
patrimônios e ativos;
Em relação a Accountability seguimos as regras, regulamentos e
legislações do Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União ou da Controladoria Geral do Estado ou
da Controladoria Geral do Município ;
Em relação a Accountability seguimos as regras, regulamentos e
legislações do Tribunal de Contas da União (TCU) ou Tribunal de
Contas do Estado (TCE) em todas as circunstâncias;
Disponibilizamos para toda a sociedade em nossos portais na internet,
no início do exercício seguinte, relatórios de gestão, demonstrativos
contábeis e certificados de auditoria, relativos ao exercício anterior.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Os itens accountability foram adaptados com algumas modificações de Geer (2009), bem
como de Shaoul, Stafford e Stapleton (2012). Os itens acerca da integridade e controle interno
foram adaptados com algumas modificações de Alam et al. (2019).
3.3 Procedimentos de análise dos dados
A análise consistiu na codificação das respostas, tabulação dos dados, cálculos e
interpretações. É importante destacar que a escolha de uma técnica apropriada tem como ponto
de partida as classificações voltadas à dependência e interdependência, conforme mencionado
por Hair, Babin, Money e Samouel (2005).
A melhor técnica que mais se adequou a essa pesquisa foi de estatística descritiva e
equações estruturais, os quais se valeram da Modelagem de Equações Estruturais (SEM) no
Smarth-PLS, utilizada para analisar os dados e testar as hipóteses, a partir dos Mínimos
Quadrados Parciais (Partial Least Squares – PLS). A sua aplicação possibilita estimar uma
série de equações de regressão múltiplas separadas, porém interdependentes, de forma
simultânea, pela especificação do modelo estrutural (Hair Jr., Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014).
Para Hair Jr., Anderson, Tatham e Black (2009), a Modelagem de Equações Estruturais
visa analisar as inter-relações entre os construtos da análise, combinando o uso dos métodos
multivariados de análise fatorial e de análise de regressão múltipla. No que tange à aplicação
de PLS na SEM os autores pontuam que ela se baseia em um conjunto não paramétrico para
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critério de avaliações, empregando procedimentos como bootstrapping e blindfolding para a
avaliação no modelo estrutural.
4 Análise dos Resultados
4.1 Perfil da instituição
Com o intuito de caracterizar as organizações dos respondentes que compõe a amostra,
investigou-se ela é: municipal, estadual ou federal; a idade e pôr fim a região geográfica em
que está localizada, conforme demostrado na tabela 2.
Tabela 2. Perfil das organizações dos respondentes
A organização é
Municipal
Estadual
Federal
------------------------------------------------------------------Total
A organização está
localizada
Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Norte
Nordeste
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

N
19
22
51

92

Freq. %
Idade da organização
21%
1 a 5 anos
24%
6 a 10 anos
55%
11 a 25 anos
26 a 49 anos
Acima de 50 anos
100% Total

N

Freq. %

25
15
24
09
19
92

27%
16%
26%
10%
21%
100%

N
1
8
20
12
51
92

Freq. %
1%
9%
22%
13%
55%
100%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observa-se que mais da metade das organizações da amostra são federais e tem mais de
50 anos de operações das atividades, um período longo pode ser capaz de formar e desenvolver
atividade de gestão adequada com aperfeiçoamento acerca de accountability. Verificou também
que 69% das organizações estão localizadas na região Sul, sudeste e Centro-Oeste.
As duas regionalizações mais conhecidas são a: i) divisão regional do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), criada em 1969, que divide o Brasil em região Norte,
Nordeste, Sul, sudeste e Centro-Oeste; e ii) a regionalização geoeconômica, que divide o
Brasil em três complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A região amazonas é
formada pela região norte que são os estados do Tocantins, Acre, Pará, Rondônia, Roraima,
Amapá e Amazonas. É a maior região em área, a segunda menos populosa e a que possui menor
densidade demográfica.
A região Nordeste é a região com a terceira maior área e segunda maior em população,
ficando atrás apenas do Sudeste. É composta por Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A base territorial do complexo
regional do Centro-Sul são as regiões Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), CentroOeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal) e Sudeste (Rio de
Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais). Dessa forma a amostra se concentra na
região Centro-Sul, acredita-se que essa concentração de respondentes é por ser uma região
considerada a mais populosa com concentração de organizações públicas.
4.2 Perfil dos respondentes
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Com o intuito de caracterizar os 92 respondentes que compõe a amostra, investigou-se
aspectos e características pessoais como: gênero, idade, escolaridade, se ocupa cargo de gestor
e tempo no cargo, conforme demostrado na tabela 3.
Tabela 3. Perfil dos respondentes
Gênero
Feminino
Masculino
Prefere não dizer
------------------------------------------------------------------Total
Escolaridade
Graduação
Especialização lato sensu
Mestrado
Doutorado
Total
Ocupa cargo (gestor):
Função Gratificada
Cargo de direção
Não ocupa função/direção
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

N
28
64
0

92
N
10
45
27
10
92
N
23
20
49
92

Freq. %
Idade
30%
22 - 30 Anos
70%
31 - 40 Anos
0%
41 - 50 Anos
51 - 60 Anos
Acima de 60 anos
100% Total
Freq. %
Tempo no Cargo
11%
1 a 5 anos
49%
6 a 10 anos
29%
11 a 15 anos
11%
Acima de 16 anos
100% Total
Freq. %
25%
--------------------22%
--------------------53%
--------------------100% ---------------------

N
13
30
30
17
02
92
N
39
20
12
21
92

Freq. %
14%
33%
33%
18%
2%
100%
Freq. %
42%
22%
13%
23%
100%

No item gênero, observou-se que 30% dos respondentes são do gênero feminino e 70%
do masculino. É possível notar que há predominância do gênero masculino, com margem de
diferença de 40%. Acerca da faixa etária dos consultados, nota-se que 66% correspondem
àqueles que estão entre 31 a 50 anos, podendo inferir que são servidores maduros e com
conhecimentos solidificados na área em que atuam.
No tocante à formação, nota-se que 45 têm a formação lato sensu, ao passo que 27 são
mestres. Analisando essa expoente massa, nota-se que esses profissionais têm buscado
capacitação para ampliar seus conhecimentos, como também apreender novas habilidades,
fortalecer seus pontos fortes, enriquecer o currículo e principalmente se atualizar nas temáticas
da área de atuação.
No tocante ao tempo no cargo, analisa-se que 42% tem de 1 a 5 anos de tempo de
serviço, seguidos por 22% com 6 a 10 anos, 13% com 11 a 15 anos, 23% com ou acima de 16
anos de atuação. No item ocupa cargo de direção ou função, observa que 47% tem cargo de
gestor pois 25% tem função gratificada e 22% ocupa o cargo de direção e 53% Não tem função
e nem ocupa cargo de direção. É possível observar um equilíbrio entre os consultados que são
gestores e os que não são gestores, com diferença de 6%, podendo inferir que as respostas foram
capturadas de quem operacionaliza ou executa as tarefas e de quem é responsável por planejar,
dirigir e monitorar, tomando as medidas corretivas quando necessário.
4.3 Estatística descritiva
Na Tabela 4, apresenta-se a estatística descritiva dos dados (média, mediana, moda,
desvio padrão e variância).
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Tabela 4. Estatística descritiva dos dados
(ACC)
(CI)
(Esf_federal)
(INT)
Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Média

Mediana

Moda

5.489
5.112
0.554
5.428

6.000
5.000
1.000
6.000

7.000
6.000
1.000
7.000

Desvio
padrão
1.430
1.624
0.500
1.704

Variância
2.046
2.637
0.250
2.905

As estatísticas descritivas resumidas das variáveis dependentes, independentes são
apresentadas na Tabela 4 .O objetivo da estatística descritiva é verificar se as médias calculadas
representam os dados observados, ou seja, se a média é uma boa réplica da realidade ( Field,
2009 ).Os desvios padrão são pequenos em relação às médias e de acordo com Field
(2009) , quando os desvios são pequenos em relação aos valores médios, é evidente que os
pontos de dados estão próximos das médias e, portanto, as médias calculadas para este estudo
representam altamente os dados observados.
4.4Modelo de mensuração
O modelo de mensuração de estudos que se utilizam de modelagem de equações
estruturais implica primeiramente na verificação de critérios de qualidade para prosseguir ao
modelo estrutural. Neste contexto esta pesquisa busca avaliar quatro principais componentes:
confiabilidade: (i) interna e (ii) composta, validades: (iii) convergente e (iv) discriminante (Hair
Jr et al. 2009).
Os testes de confiabilidade Interna e Composta atestam as respostas da amostra,
indicando se são confiáveis e não contém vieses. Com base em Hair Jr et al. (2014), buscam-se
alfas de Cronbach acima de 0,60 e 0,70 (valores adequados para pesquisas exploratórias), e
para confiabilidade composta, valores de 0,70 e 0,90 são considerados satisfatórios.
Na sequência, tem-se a validade convergente, verificando as cargas externas dos
indicadores e a forma com que as variáveis latentes se correlacionam com os seus construtos.
É confirmada a validade convergente quando a AVE (Average Variance Extracted - Variância
Média Extraída) for maior que 0,5 (Hair Jr et al., 2009).
Ao testar a validade discriminante, verifica-se como um construto se diferencia dos
demais em captar fenômenos exclusivos no modelo proposto. Segundo Chin (1998), este teste
pode ser realizado de duas maneiras: pela observação das cargas cruzadas (Cross Loading), ou
pelo critério de Fornell e Larcker (1981). Ambas buscam verificar se a carga fatorial de cada
um dos indicadores é mais alta com seu construto do que em outros. O critério de Fornell e
Larcker (1981) analisa, de modo comparativo, as raízes quadradas dos valores das AVEs de
cada construto com as correlações entre os construtos.
Na Tabela 5, evidencia-se os quatro testes recomendados por Hair Jr et al. (2009), que
buscam validar o modelo de mensuração (confiabilidade: interna e composta; validades:
convergente e discriminante.).
Tabela 5. Validades do modelo de mensuração
Descrição
Acc
CI
Esf_fed
INT

Confiabilidade composta

Alfa de
Cronbach

AVE

0.892
0.930
0.999
0.905

0.861
0.910
0.999
0.881

0.509
0.692
0.999
0.518

Acc
0.714
0.749
0.091
0.714

Validade discriminante
Esf_fed
CI
INT
0.832
0.079
0.823

0.999
0.071

0.720

Fonte: Dados da pesquisa (2021).
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Com base na Tabela 5, observa-se concernente as confiabilidades, testou-se o Alfa de
Cronbach e a confiabilidade composta e todos os construtos apresentaram valores de
confiabilidade composta superiores a 0,8 e alfas de Cronbach superiores a 0,70, indicando
consistência interna e confiabilidade dos modelos.
A validade convergente foi avaliada pela variância média extraída (average variance
extracted – AVE) de cada variável latente, confirmando a validade convergente do modelo, já
que todas as AVEs são superiores a 0,5, conforme recomendações de Fornell e Larcker (1981)
e Hair Jr et al. (2009). Para testar a validade discriminante, foram avaliados as cargas cruzadas
propostas por Chin (1998) e o critério proposto em Fornell e Larcker (1981). Em ambos os
testes, verificou-se a força de cada construto, dando uma margem diferencial dos demais. Pela
validade discriminante, percebe-se que cada AVE apresenta maior explicação em seu próprio
construto, sendo que em todos os valores são superiores a 0,7.
Desta maneira, seguindo os pressupostos sugeridos por Hair Jr et al. (2009), valida-se
os construtos e atesta-se a validade do modelo de mensuração. Dando sequência à análise de
dados, segue-se com avaliação do modelo estrutural.
4.5 Modelo estrutural
Para testar o modelo estrutural, em que se demonstram os coeficientes de caminho para
examinar as hipóteses da pesquisa, verificou as relações entre os construtos e as conexões, de
acordo com a estrutura de um diagrama de caminhos, construídos teoricamente, e se possuem
validade estatística. Tal processo, confirma a adequação do modelo de mensuração e atesta a
significância das relações entre os construtos do estudo (Hair Jr et al. (2014),
Apresenta na tabela 6 as relações entre as variáveis, indicadas pelos coeficientes de
caminhos e sua significância (valor t) e hipóteses.
Tabela 6. Coeficientes de caminho
Hipótese
Caminhos

Desvio Padrão

Teste t

Valor p

H1

CI -> Acc

0.151

3.309

0.001*

H2

INT -> Acc

0.155

1.946

0.052**

H3

ESF->Acc
0.071
0.428
Nota 1: CI=Controle interno; Acc= Accontability; INT= Integridade; ESF=Esfera Federal
Nota 2: *p<0,05, **p<0,10. Fonte: Dados da pesquisa (2021).

0.669

No modelo estrutural usou o modelo de bootstrap para calcular a significância,
utilizou-se o intervalo de confiança de 95% (IC) por meio do método de bias-correto e
bootstrap acelerado (BCa) e teste bicaudal e reamostragem de 5.000 (Hair et al., 2016).
Inicialmente, foi dada atenção à possível presença de multicolinearidade. O fator de inflação da
variância interna (VIF) (dos construtos) apresentou valores entre 1 a 3, indicando a ausência
desse problema.
Para atestar a validade do modelo estrutural, analisou o tamanho e a significância dos
coeficientes de caminho, utilizando como medida o tamanho do efeito (F²) ou indicador de
Cohen (Hair Jr et al., 2016). Realizou o teste f² na plataforma blindfolding no Smarth-PLS,
constatou-se os seguintes valores para: controle interno (20%) precisão preditiva próximo a
grande, esfera federal (0%) precisão preditiva pequena e para a integridade (7%)
precisão
preditiva próximo a média.
O teste Q² avalia quanto o modelo se aproxima do que se esperava dele na predição do
modelo. Na avaliação do teste Q² o modelo apresentou valores maiores que zero, isso indica
que existe conformidade no modelo ajustado. Na avaliação do modelo estrutural a partir do (i)
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coeficiente de determinação de Pearson (R2), cujo valor foi considerado aceitável para o
modelo.
4.6 Discussão dos resultados
Este estudo investiga na percepção dos trabalhadores e gestores dos serviços públicos
brasileiros acerca da influência das práticas de controle interno e integridade, nas práticas atuais
de accountability.
H1 propõe uma relação positiva e significativa entre as práticas de controle interno e as
práticas de accountability no setor público brasileiro. A partir das análises percebe-se que teve
suporte para aceitação (p<005). Infere-se que o controle interno nesta pesquisa representa um
elemento essencial. As organizações também reconhecem importância do sistema de controle
interno (Aziz, 2013). Tais achados foram comparados às pesquisas existentes e integrados em
uma estrutura desenvolvida a partir da revisão da literatura, convergentes com os resultados
encontrados na pesquisa de Aziz, Said & Alam (2015). O sistema de controle interno também
desempenha um papel vital nas práticas de auditoria interna, uma vez que os auditores internos
podem ser considerados especialistas em controle de gestão (Fadzil et. al, 2005). Na
organização do setor público, o papel do controle interno é apoiar o estabelecimento do sistema
no momento de fomentar a responsabilização do tomador de decisão (Bianchi, 2010).
H2 postula uma relação positiva e significativa entre as práticas de integridade e as
práticas de accountability no setor público brasileiro. Nas análises evidenciam que ela não pode
ser rejeitada (p>010). A iniciativa do governo em incentivar o bom valor, a ética e a integridade
tem um impacto positivo na accountability (Mintrop, 2012). Do ponto de vista organizacional,
a integridade ou comportamento ético não é só para a noção de ser corrupto ou fraudulento,
mas também reside na qualidade ou característica do comportamento individual ou
organizacional que representa a qualidade de agir de acordo com os valores morais, padrões e
regras aceitas pelos membros da organização e sociedade (Kolthoff et. al, 2010 ; Bauman,
2013)
Dessa forma ambas as confirmações em relação as hipóteses estão alinhando aos
resultados encontrados nas investigações de Alam, Said & Abd Aziz (2019) na qual mostraram
que as práticas de sistema de integridade e controle interno foram estatisticamente positivas e
significativas com as práticas de accountability.
5. Conclusões e Recomendações
O estudo tentou medir como a accountability é influenciada pela prática de integridade,
e controle interno no setor público do Brasil. A partir dos resultados do estudo, pode-se inferir
que o estabelecimento do Instituto de controle interno e Integridade cumpre a aspiração das
partes interessadas de melhorar a accountability no setor público.
Enquanto o setor público é acusado de inflexibilidade no desempenho de suas atividades
cotidianas e de muita burocracia, a importância da implementação de integridade e sistema de
controle interno não pode ser abandonada. O setor público é um guardião das partes
interessadas que protegem seus interesses, garantindo a todas as pessoas que merecem ser
tratadas de forma justa e igualitária, para alcançar uma nação harmoniosa e
desenvolvida. Portanto, para atender com eficiência a accountability as práticas de integridade
e sistema de controle interno devem estar vinculadas. Ao mesmo tempo, a integridade e sistema
de controle interno também precisa ser desenvolvido e modificado para reduzir a complexidade
e oferecer proteção suficiente para as partes interessadas como um todo (Alam, Said & Abd
Aziz, 2019)
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Este estudo forneceu implicações teórica e prática acerca de controle interno e integridade
na accountability. Além disso, a boa prática de controle interno e integridade pode causar
impacto na Accountability das organizações pública. Este estudo focou nos dois mecanismos
para a accountability, ou seja, controle interno e integridade e seu efeito na accountability nos
setores públicos. Assim, os resultados ampliam o conhecimento existente acerca do Controle
interno e integridade particularmente no contexto público do Brasil.
Essas descobertas do estudo ajudarão os formuladores de políticas a tomar as medidas
necessárias com a finalidade de melhorar as práticas de integridade e controle interno no setor
público para criar um setor público confiável e eficiente no Brasil. Dessa forma a pesquisa
contribui com diversas áreas a saber: Administração pública, Contabilidade Gerencial e Gestão
Pública entre outras.
Assim como em outros estudos esta investigação deve considerar algumas limitações. As
amostras são retiradas dos setores público do Brasil, portanto, as descobertas não podem ser
generalizadas para outro setor ou país. Além disso, projeto de pesquisa transversal foi aplicada
neste estudo; assim, estudos longitudinais podem ser realizados com o propósito de observar o
padrão das descobertas. É preciso também examinar as influências de outras variáveis como o
perfil da liderança e criação de valor.
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