
 
Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 
Certificado: 201701167 

Unidade(s) Auditada(s): Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Mato 

Grosso do Sul 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E 

SERVICOS 

Município (UF): Campo Grande (MS) 

Exercício: 2016 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 1º de janeiro e 31 de 

dezembro de 2016 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 

artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 

aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de 

controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

3. Foi registrada a seguinte constatação relevante para a qual, considerando as 

análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do 

Rol de Responsáveis: 

- Fragilidades no componente de Avaliação de Riscos dos controles internos 

administrativos no âmbito do SEBRAE/MS (item 2.1.1.1). 

4. Neste caso, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 

medidas saneadoras. 

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes 

do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

7. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes 

cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido 

conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

Campo Grande (MS), 18 de outubro de 2017. 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso do Sul 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



 

Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Parecer: 201701167 

Unidade Auditada: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO 

MATO GROSSO DO SUL – SEBRAE-MS 

Ministério Supervisor: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

Município (UF): Campo Grande - MS  

Exercício: 2016 

Autoridade Supervisora: Marcos Pereira 

 

Considerando os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2016, do 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Mato Grosso do Sul (Sebrae-MS), expresso 

opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formuladas pela equipe 

de auditoria. 

O Sebrae-MS tem a missão de fomentar o desenvolvimento sustentável, a competitividade e o 

aperfeiçoamento técnico das microempresas e das empresas de pequeno porte industriais, comerciais, 

agrícolas e de serviços, notadamente nos campos da economia, administração, finanças e legislação.  

Considerando as informações disponibilizadas no Relatório de Gestão e os registros do Relatório 

de Auditoria, a Entidade executou as suas competências regimentais a contento, não tendo sido identificado 

impacto direto à gestão, considerando o escopo definido e a avaliação da atividade finalística acerca do 

Programa Sebraetec e Sebrae Mais. 

As constatações detectadas pela auditoria referem-se a fragilidades quanto aos critérios de 

confiabilidade e objetividade dos indicadores utilizados pela Entidade e quanto ao componente de Avaliação 

de Riscos dos controles internos administrativos implementados. 

Quanto aos indicadores, indicou-se como causa da fragilidade identificada o fato de  o 

Sebrae/Nacional ter adotado  medida que diminui a rastreabilidade dos dados coletados para o cálculo dos 

indicadores de desempenho da gestão, impossibilitando que se confirmasse a fidedignidade das informações 

produzidas a partir das entrevistas, que são fontes para seus indicadores; e quanto à fragilidade dos  controles 

internos administrativos, foi registrada como causa a implementação parcial das rotinas e procedimentos 

referentes à temática de gestão de riscos, resultando em assimetria dos controles internos da Entidade em 

relação aos normativos de referência. 



No que tange aos indicadores, foi recomendado ao Sebrae-MS realizar gestões junto ao 

Sebrae/Nacional para que adote condições contratuais com o intuito de oferecer rastreabilidade aos dados 

coletados para o cálculo de seus indicadores de desempenho da gestão, de forma que seja possível validar a 

fidedignidade das informações produzidas. Quanto aos controles internos, foi recomendado implementar 

política de gestão de riscos no âmbito do Sebrae-MS, realizando o levantamento dos riscos ao atingimento 

das metas da Entidade, bem como implantar Comitê de Riscos, responsável pela gestão da política de riscos 

da organização. 

Em relação à avaliação do cumprimento das recomendações da CGU, verificou-se que o Sebrae-

MS atendeu as recomendações proferidas acerca da gestão da Entidade. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei nº 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto nº 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/nº 63/2010 e 

fundamentada no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade desta 

Pasta estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de 

que trata o art. 52, da Lei nº 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo 

sistema. 

Brasília/DF, 25 de outubro de 2017. 

 

 
 
 

ELIANE VIEGAS MOTA 

Diretora Substituta de Auditoria de Políticas Sociais II 



09/11/2017 :: SEI / MDIC - 0189289 - Pronunciamento Ministerial ::

https://sei.mdic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=281824&infra_siste… 1/1

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

GABINETE DO MINISTRO

  

Relatório nº 201701167
Exercício 2016
Unidade Auditada SEBRAE/MS
Cidade CAMPO GRANDE - MS

PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL

 

Em conformidade com o disposto no ar�go 52 da Lei n.º 8.443/92, combinado com o
inciso VII do art. 13 da IN/TCU nº 63/2010, atesto haver tomado conhecimento das conclusões con�das
no Relatório e Cer�ficado de Auditoria e no Parecer de Dirigente do Controle Interno, emi�dos pelas
respec�vas áreas técnicas do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU,
referentes às contas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Mato Grosso do Sul
– SEBRAE/MS, rela�vas ao exercício de 2016, cuja cer�ficação dos integrantes do rol de responsáveis foi
considerada como REGULAR.

 Diante do exposto, com vistas ao atendimento do art. 7º da Lei nº 8.443/92, encaminhe-se
ao Tribunal de Contas da União a presente peça, por meio do sistema e-Contas/TCU, para composição do
processo de contas, necessário ao julgamento de que trata o inciso II do ar�go 71 da Cons�tuição
Federal/1988.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO PEREIRA, Ministro de Estado da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em 09/11/2017, às 15:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�ps://sei.mdic.gov.br/validador,
informando o código verificador 0189289 e o código CRC 1CE83C7C.

Referência: Processo nº 52020.102364/2017-45 SEI nº 0189289

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mdic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=validador@&crc=@crc_assinatura
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Unidade Auditada: Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas 

- Mato Grosso do Sul 

Exercício: 2016 

Município: Campo Grande - MS 

Relatório nº: 201701167 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

MATO GROSSO DO SUL 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/MS,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201701167, e consoante 

o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, de 06 de 

abril de 2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

- Mato Grosso do Sul (SEBRAE/MS). 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 26 de junho a 11 de agosto de 

2017, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do 

exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 

auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. 

Destaca-se que os exames realizados foram realizados com observância das normas 

relativas à auditoria de contas de gestão, com a disponibilização de documentos e de 

informações solicitadas formalmente pela equipe de auditoria da CGU. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 

que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que 

contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao 

julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram estruturados, 

preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em títulos e 

subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam diretamente. 

Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não estão 

diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

 De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

29 de novembro de 2014, entre a Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas 

da União, foram efetuadas as seguintes análises: 

a) Verificação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão; 

b) Avaliação dos Indicadores de Gestão utilizados pela unidade; 

c) Avaliação dos Controles Internos da Unidade; 

d) Verificação de atendimento às determinações emanadas pelo Tribunal de Contas da 

União; 

e) Verificação do atendimento às recomendações emanadas pela Controladoria-Geral da 

União; e 

f) Verificação do Rol de Responsáveis da Unidade. 

 

 

 

2.26 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de emitir opinião acerca do cumprimento das atividades finalísticas da Entidade, 

avaliaram-se dois programas executados pela Unidade com o intuito de verificar os 

resultados quantitativos e qualitativos obtidos no exercício de 2016. Definiram-se dois 

programas nacionais executados pela Unidade: SEBRAEtec e SEBRAE Mais de forma a 

verificar o cumprimento dos objetivos e metas físicas planejados, a compatibilidade com 

a missão e os objetivos estratégicos da Unidade, bem como o nexo entre as despesas, 

ações e indicadores desses programas. 

 

O programa SEBRAEtec foi escolhido para ser avaliado durante reunião entre a 

Secretaria de Controle Interno da Presidência da República - CISET/PR e o Tribunal de 

Contas da União – TCU. A escolha do programa SEBRAE Mais resultou da análise inicial 

dos programas executados pela Unidade devido à sua baixa execução financeira. 

 

a) SEBRAEtec 

 

Desenvolvido para oferecer ao público-alvo – clientes do Sistema SEBRAE com CNPJ, 

produtores rurais que possuam inscrição estadual de produtor, número do Imóvel Rural 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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na Receita Federal (NIRF) ou declaração de aptidão (DAP) ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), pescadores com registros no Ministério 

da Pesca e microempreendedores individuais –  acesso subsidiado a serviços tecnológicos 

e de inovação, visando à melhoria de processos, produtos e serviços ou à introdução de 

inovações nas empresas e mercados. 

 

O quadro abaixo demonstra as metas físicas e financeiras elaboradas pela Unidade, bem 

como os dados de sua execução. 

 

Quadro – Metas Físicas e Financeiras do Programa SEBRAEtec - 2016 

FÍSICAS (Atendimentos) 

Previsão 

Original 

Previsão 

Ajustada 

% 

Variação 
Executado % Executado 

1.335 1.335 0 1.371 102,7 

  
FINANCEIRA (R$) 

Previsão 

Original 

Previsão 

Ajustada 

% 

Variação 

Executado % Prev. 

Orig 

% 

Prev. 

Ajust 

2.059.850,00 5.618.457,00 172,8 4.498.277,00 218,4 80,1 

Fonte: Relatório de Gestão 2016 – SEBRAE/MS. 

 

Os produtos esperados na realização do programa são os atendimentos ao público-alvo, 

que poderão ser orientativos, no caso de serviços de baixa complexidade tecnológica para 

orientar a empresa na melhoria de seu processo produtivo ou ajustamentos às exigências 

legais, ou o atendimento pode ser de adequação, ou seja, serviços de média e alta 

complexidade tecnológica para adequar as empresas às exigências legais e/ou demandas 

do mercado, aperfeiçoar ou alterar de forma significativa os seus produtos/serviços ou 

processo produtivo. 

 

Embora a execução física tenha excedido em quase 3% do previsto inicialmente, nota-se 

que o orçamento inicialmente previsto para atingimento da meta não condizia com a 

realidade de execução da meta física, uma vez que para que se pudesse superar em 3% a 

meta, foi necessário um aporte de recursos 118,4% maior do que a previsão original. O 

ajustamento do valor do orçamento, contudo, não foi motivo para se reavaliar a meta 

física, ou seja, a previsão financeira foi reajustada em mais 172% demonstrando que a 

meta física inicialmente prevista não condizia com o aporte de recursos financeiros, 

necessitando muito mais recursos do que o previsto para atingimento da meta física. 

 

A finalidade do programa SEBRAEtec, condiz com o planejamento estratégico da 

Unidade, que são descritos no Relatório de Gestão 2016. A missão é “promover a 

competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o 

empreendedorismo para fortalecer a economia de Mato Grosso do Sul”. A visão da 

Unidade reforça que o desenvolvimento do programa SEBRAEtec está diretamente 

ligado aos objetivos estratégicos da Unidade – “Ter excelência no desenvolvimento de 

pequenos negócios, contribuindo para a construção de um Estado mais justo, competitivo 

e sustentável.”. 

 

Por intermédio da CARTA/DIREX/167, de 5 de julho de 2017, a Unidade respondeu aos 

questionamentos emanados na Solicitação de Auditoria nº 201701167/003, de 3 de julho 

de 2017, sobre a execução do programa. A execução é realizada de forma terceirizada. 

Para a escolha das prestadoras de serviços foi realizado o Edital de Credenciamento de 
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Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de Instrutoria e Consultoria 02/2015, em 31 

de março de 2015. 

 

A elaboração do Edital de Credenciamento e sua execução nortearam-se pela Instrução 

Normativa SEBRAE/MS nº 06, de 25 de agosto de 2007, atualizada pela Revisão nº 08, 

de 5 de setembro de 2014, que padronizou o processo de consultoria ao cliente em sua 

operacionalização. O Regulamento 2.3 do programa SEBRAEtec, de 22 de fevereiro de 

2016, também foi observado para a execução do credenciamento de empresas. 

 

Da realização do edital de credenciamento, foram firmados contratos com as empresas 

Ecocert Brasil Certificadora Ltda. – CNPJ: 07.404.814/0001-30, visando a certificação 

de produção orgânica para pequenas propriedades rurais; Serviço Social da Indústria – 

SESI/MS – CNPJ: 03.769.599/0001-10, para instrutoria de adequação às exigências de 

segurança e saúde no trabalho; Instituto Euvaldo Lodi – IEL – CNPJ: 15.411.218/0001-

06; Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria – ITPC – CNPJ: 05.667.289/0001-

10, para instrutoria e consultoria tecnológica do setor de panificação; Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial – SENAC/MS – CNPJ: 03.644.843/0001-19, para 

consultoria em inovação e tecnologia para as empresas do estado; Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI/MS – CNPJ: 03.722.576/0001-65, para consultoria e 

instrutoria em serviços laboratoriais, serviços operacionais, pesquisa, desenvolvimento e 

inovação de produtos e processos. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

SENAR/MS – CNPJ: 04.253.881/0001-03, para realização do programa Negócio Certo 

Rural, incluído na execução do SEBRAEtec por possuir público-alvo afim. Todos os 

objetos dos contratos identificam-se com a finalidade do programa. 

 

A fim de verificar se os pagamentos realizados para execução dos cursos guardaram 

conformidade com os objetivos propostos, selecionou-se amostra de 10,7% dos 

pagamentos realizados (R$ 480.741,90) para análise. Das análises não foram 

identificados pagamentos em desconformidade com os objetivos do programa, sendo a 

principal despesa a remuneração de consultores. 

 

Para aferição dos resultados do programa, o SEBRAE Nacional realiza, anualmente, 

pesquisa de satisfação dos clientes em todas as regionais que executam o programa, a fim 

de identificar avanços ou retrocessos na execução do programa. Abaixo, demonstra-se os 

indicadores utilizados na avaliação dos resultados do programa. 

 

Indicador das consequências do SEBRAEtec nas empresas 

 
Fonte: Pesquisa Nacional SEBRAEtec 2016. 

 

Indicar de redução de custos mensais após o SEBRAEtec (%) 
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Fonte: Pesquisa Nacional SEBRAEtec 2016. 

 

Indicar do aumento ou redução do faturamento das empresas após o SEBRAEtec (%) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional SEBRAEtec 2016. 

 

Os indicadores acima demonstram a percepção nacional dos benefícios advindos do 

programa. As empresas envolvidas demonstraram uma melhora na qualidade de produtos, 

serviços e atendimentos ao cliente; redução de desperdícios e custos. 

 

Mais de 23% das empresas conseguiram reduzir seus custos mensais entre seis a dez por 

cento após a participação no programa. Além disso, mais de 40% das empresas 

conseguiram aumentar seu faturamento. 

 

No Estado de Mato Grosso do Sul também foram alcançados índices satisfatórios, 

principalmente na melhoria do atendimento ao público e qualidade dos produtos e 

serviços, além da redução dos desperdícios. 

 

Não há prestação de contas dos contratados, pois são contratos de prestações de serviços, 

sendo que para registro dos beneficiários e seus dados cadastrais é utilizado o Sistema de 

Atendimento Sebrae (http://sas.ms.sebrae.com.br/) e para a gestão de credenciados é 

utilizado o Sistema de Gestão de Credenciados – SGC, conforme determina a Instrução 

Normativa SEBRAE/MS nº 06, de 25 de agosto de 2007. 

 

Dessa maneira, conclui-se que apesar da falha na previsão orçamentária inicial para o ano 

de 2016, as metas físicas e financeiras para execução do programa SEBRAEtec foram 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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atingidas, fazendo com que a finalidade do programa seja alcançada e que a Unidade tem 

agido para o atingimento de seus objetivos estratégicos. 

 

b) SEBRAE Mais 

 

O objetivo do programa SEBRAE Mais é ofertar soluções de capacitação e consultoria 

em gestão, baseadas nos critérios de excelência da gestão da Fundação Nacional da 

Qualidade – FNQ, para que as empresas de pequeno porte atendidas no país possam 

aumentar a sua lucratividade, obter ganho de competitividade, sobretudo ampliar seus 

mercados e crescer com sustentabilidade. O programa compõe-se de 16 módulos 

integrados de gestão empresarial. 

 

Segundo informações extraídas do Relatório de Gestão 2016 da Unidade examinada, o 

foco do programa é o atendimento de empresas de pequeno porte – EPP, sendo que o 

principal atendimento está relacionado às soluções de gestão empresarial nas áreas de 

marketing, gestão de pessoas e finanças. 

 

O programa é executado diretamente pela Unidade por intermédio de rede de 

fornecedores credenciados em edital público, utilizando o Sistema de Gestão de 

Credenciados – SGC. 

 

Para o ano de 2016 a Unidade realizou o planejamento orçamentário, financeiro de 

atingimento de metas conforme quadro abaixo. 

 

Quadro – Metas físicas e financeiras – Programa SEBRAE Mais - 2016 

FÍSICAS (Atendimentos) 

Previsão 

Original 

Previsão 

Ajustada 

% 

Variação 
Executado % Executado 

0 0 0 170 0,0 

  
FINANCEIRA (R$) 

Previsão 

Original 

Previsão 

Ajustada 

% 

Variação 
Executado % Prev. 

Orig 

% Prev. 

Ajust 

0,00 45.450,00 0 329,00 0,0 0,7 

 Fonte: Relatório de Gestão SEBRAE/MS 2016. 

 

Ao se analisarem as metas físicas traçadas pela Unidade para o programa, identificou-se 

que não havia previsão inicial de aporte de recursos financeiros para execução do 

programa e que a meta física também estava estimada em zero atendimentos. Ao se ajustar 

o orçamento para o programa (R$ 45.450,00) a meta não foi ajustada ou seu ajuste não 

foi contemplado no Relatório de Gestão de 2016. Ou seja, o programa ficou com 

orçamento para sua execução, mas nenhuma meta física foi traçada para atingimento. 

 

Também se verifica a pífia execução dos recursos aportados, apesar de terem sido 

executados 170 atendimentos. Isso leva a conclusão de que o planejamento da execução 

do programa foi mal elaborado, uma vez que não previa aporte de recursos, tendo sido 

inclusive, estabelecida meta física zero de atendimentos. 

 

Para que o SEBRAE/MS demonstrasse quais os motivos que levaram a Unidade a 

proceder desta maneira, foi enviada a Solicitação de Auditoria nº 201701167/009, de 3 

de agosto de 2017. Em resposta, a Unidade o documento CARTA/DIREX/198 de 4 de 

agosto de 2017 onde expunha suas explicações. 
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Segundo análise das informações repassadas pela Unidade, o programa SEBRAE Mais 

não teve receptividade do público-alvo durante o ano de 2015, motivo que levou a 

Unidade a estabelecer zero de recurso para o programa na previsão orçamentária de 2016, 

bem como meta física de zero atendimentos. No decorrer do ano de 2016, o SEBRAE 

Mais passou a ser visto como produto dentro da Unidade. A troca de visão de programa 

para produto (no programa havia a necessidade de realização de 16 módulo, enquanto na 

visão de produtos a Unidade pode oferecer apenas um dos módulos ao seu público-alvo, 

sem que eles tenham que participar dos outros 15 módulos) fez com que o público-alvo 

tivesse interesse na realização dos módulos separadamente, motivo que levou a Unidade 

a realizar um aporte de recursos para execução daqueles em que houve demanda do 

público-alvo. Ainda conforme a Unidade, o Órgão Central (SEBRAE NA) orientou suas 

regionais a procederem de tal forma pois a alteração de programa para produto era muito 

recente, impactando na realização do planejamento. 

 

Ao ser questionada sobre a manutenção de meta zero após o reajuste orçamentário 

financeiro, a Unidade informou, por intermédio da CARTA/DIREX/198 de 4 de agosto 

de 2017, que refez as metas físicas para 5 consultorias, 32 cursos, 43 palestras e 55 

oficinas, entretanto, tal ajuste não consta no Relatório de Gestão de 2016 da Unidade. 

 

Uma vez que a execução financeira do programa ficou em 0,7% do recurso aportado, foi 

indagado à Unidade qual o motivo da baixa execução financeira. Em resposta, a Unidade 

informou o que segue: 

 

 “A baixa execução financeira se dá pela necessidade de atender as demandas do 

 público alvo por soluções específicas para o segmento automotivo, a exemplo das 

 Oficinas de Boas Práticas de serviços Automotivos e Consultorias em 

 Licenciamento Ambiental.”. 

 

A resposta da Unidade não guarda conexão com a indagação realizada, não conseguindo 

demonstrar o motivo da baixa execução financeira do SEBRAE Mais. 

 

Os dados cadastrais e registros dos beneficiários são realizados por intermédio do Sistema 

de Atendimento Sebrae (http://sas.ms.sebrae.com.br/). 

 

A partir de 2016, segundo o Documento de Referência 233/2015 (DRF 233/2015), o 

Empretec passou a fazer parte do portfólio de soluções complementares do SEBRAE 

Mais. 

 

O Empretec é uma metodologia da Organização das Nações Unidas – ONU, voltada para 

o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor e para a 

identificação de novas oportunidades de negócios, promovido em cerca de 34 países. No 

Brasil, ele é ministrado exclusivamente pelo Sebrae, no formato de seminários. 

 

Tendo em vista que o programa é executado diretamente pela Unidade, as despesas dos 

agentes e estrutura do Sebrae utilizados não são contabilizadas como despesas do 

programa. Apenas as despesas efetuadas na contratação de serviços ou produtos de 

terceiros relacionadas à execução do programa que não envolvam os recursos materiais e 

humanos do Sebrae são tidas como despesas do programa. Nesse contexto, a única 

despesa realizada na execução do programa (NFSe 3493 – CNPJ: 37.526.019/0002-67) 

guarda relação com os produtos desenvolvidos pela Unidade.  

 

Os indicadores disponíveis para mensuração dos resultados do programa são aferidos por 

intermédio de pesquisa realizada pelo SEBRAE Nacional a fim de verificar o atingimento 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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dos objetivos propostos. As pesquisas referentes ao Empretec e ao SEBRAE Mais foram 

disponibilizadas para análise e identificou-se que elas abrangem diversos aspectos 

relacionadas às atividades das empresas, como o impacto no lucro mensal, mudanças no 

lucro mensal, impacto nas vendas, aumento no faturamento mensal. Abaixo alguns 

índices demonstrados nas pesquisas. 

 

 

 

Indicador impacto no lucro mensal –aumento/diminuição % 

 
Fonte: Pesquisa Nacional SEBRAE Mais 2016. 

 

 

Indicador de contribuições nas vendas – Empretec 2016 
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Fonte: Pesquisa Nacional SEBRAE Empretec 2016. 

 

Pela análise das pesquisas verificou-se que na Unidade auditada o programa tem atingido 

os objetivos propostos, pois os índices analisados demonstram que os atendimentos 

impactaram no incremento do lucro mensal, das vendas e do faturamento, entre outros. 

 

Dessa maneira, conclui-se que apesar da falha na elaboração da previsão de metas físicas 

e financeiras para o ano de 2016 (segundo a Unidade, SEBRAE Nacional orientou nesse 

aspecto) o programa está atingindo seu público-alvo conforme demonstram as pesquisas 

elaboradas pelo SEBRAE Nacional.  
##/Fato## 

 

 

2.27 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Com a finalidade de verificar se os indicadores apresentados pelo Sebrae/MS atendem 

aos requisitos de validade, comparabilidade, estabilidade, praticidade, independência, 

confiabilidade, seletividade, compreensão, completude, economicidade, acessibilidade, 

tempestividade e objetividade, foi selecionada a totalidade dos oito indicadores 

apresentados no em seu Relatório de Gestão, exercício 2016, os quais se encontram 

descritos no quadro abaixo: 

Quadro -  Indicadores utilizados pela UPC 

Nome do Indicador Descrição do Indicador Forma de cálculo 

Taxa de contribuição para 

abertura de pequenos negócios 

Percentual de pequenos negócios 

registrados no ano de referência 

ou no ano anterior, em que ao 

menos um dos sócios declarou 

ter recebido atendimento do 

Sebrae no período de 

constituição da empresa. 

A / B x 100 %, nos quais 

A = Número de pequenos 

negócios registrados no ano de 

referência ou no ano anterior, em 

que ao menos um dos sócios 

respondeu com “sim” à 

pergunta: 

“Durante o período de 

formalização para obtenção do 

CNPJ de sua empresa, o(a) Sr.(a) 

procurou algum produto ou 

serviço do Sebrae?”; e 

B = Número de pequenos 

negócios registrados no ano de 

referência ou no ano anterior. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Para a composição do grupo de 

empresas registradas no ano de 

referência ou no ano anterior 

(denominador B da fórmula), são 

consideradas inválidas as 

entrevistas: com resposta em 

branco; respondidas com “não 

sei”, “não lembro” ou similares; 

ou com respostas que não 

pertencem à escala de 

mensuração da pergunta. 

Índice de imagem junto aos 

pequenos negócios 

Nota atribuída à imagem do 

Sebrae pelos empresários de 

pequenos negócios brasileiros. 

Média ponderada das respostas 

válidas de todos os CLIENTES e 

NÃO CLIENTES entrevistados 

à pergunta: 

“Em uma escala na qual 0 (zero) 

significa que o(a) Sr.(a) tem uma 

imagem muito negativa e 10 

(dez) uma imagem muito 

positiva, que nota daria para a 

imagem do Sebrae?” 

Índice de imagem junto à 

sociedade 

Nota atribuída à imagem do 

Sebrae pela população em geral. 

Média aritmética simples das 

notas dadas pela população em 

geral, em resposta à pergunta: 

“Em uma escala, na qual 0 (zero) 

significa que o (a) Sr.(a) tem 

uma imagem muito negativa e 10 

(dez) uma imagem muito 

positiva, que nota daria para a 

imagem do Sebrae?” 

Índice de efetividade do 

atendimento 

Nível médio de efetividade do 

atendimento recebido do Sebrae 

no ano de referência da 

avaliação, em projetos de 

atendimento com padrão 

organizacional setorial ou 

territorial, em que zero significa 

que o cliente declara que os 

serviços utilizados “não deram 

os resultados” e dez  que 

“superaram os resultados”. 

O cálculo do índice de 

efetividade do atendimento para 

um determinado projeto é dado 

pela média aritmética simples 

das notas dadas pelos clientes 

entrevistados, em resposta à 

pergunta: 

“Que nota, de 0 a 10, o(a) Sr.(a) 

daria para os cursos do Sebrae, 

quanto aos resultados para você 

ou sua empresa? Em que zero 

significa ‘NÃO DERAM OS 

RESULTADOS’ e dez significa 

‘SUPERARAM OS 

RESULTADOS’?” 

Índice de competitividade dos 

pequenos negócios atendidos 

Nível de competitividade dos 

pequenos negócios brasileiros. O 

índice de competitividade 

permitirá acompanhar o 

desempenho competitivo das 

MPE atendidas pelo Sebrae ao 

longo dos anos. 

Adaptado da metodologia MEG 

utilizada no prêmio MPE Brasil, 

o índice de competitividade é 

calculado com base em 

pontuação específica por 

conjunto de questões de cada 

dimensão. 

Sociedade (1 ponto); Liderança; 

Estratégias e Planos (cada 

questão vale2 pontos); Processos 

(2,75 pontos); Clientes e Pessoas 

(cada questão vale 2,8 pontos); 

Informação e conhecimento (3 

pontos); e resultados (4,5 

pontos). 

Transparência percebida pela 

sociedade 

Percentual do público geral que 

concorda com a afirmação "O 

Sebrae é uma organização 

transparente", entre outras 

A / B x 100 %, nos quais 

A = Número de entrevistados na 

pesquisa "Imagem junto à 

Sociedade", do ano de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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relacionadas à transparência, tais 

como "O Sebrae é uma 

organização séria", "O Sebrae 

ajuda os pequenos negócios" etc. 

referência, que concordam com a 

afirmação "O Sebrae é uma 

organização transparente"; e 

B = Número de entrevistados na 

pesquisa "Imagem junto à 

Sociedade", do ano de 

referência, que já ouviram falar 

ou que trabalharam com o 

Sebrae, porém nunca foram 

fornecedores, parceiros ou 

clientes do Sebrae. 

Índice de satisfação do cliente Nível médio de satisfação dos 

clientes com o atendimento 

recebido do Sebrae no ano de 

referência da avaliação, em 

projetos de atendimento com 

padrão organizacional setorial 

ou territorial, nos quais zero 

significa "totalmente 

insatisfeito" e dez "totalmente 

satisfeito". 

O cálculo do índice de satisfação 

dos clientes de um determinado 

projeto é dado pela média 

aritmética simples das notas 

dadas pelos clientes 

entrevistados, em resposta à 

pergunta: 

Qual a sua satisfação geral com 

os serviços do Sebrae em 

<ANO>, de 0 (zero) a 10 (dez), 

em que 0 (zero) significa 

"totalmente insatisfeito" e 10 

(dez) significa "totalmente 

satisfeito"'? 

Índice de aplicabilidade de 

produtos e serviços 

Nível médio de aplicação do 

produto ou serviço que os 

clientes receberam do Sebrae no 

ano de referência da avaliação, 

em projetos de atendimento com 

padrão organizacional setorial 

ou territorial, em que zero 

significa que "não pôs nada em 

prática" e dez que "pôs todos os 

conhecimentos em prática". Para 

feiras e eventos, a escala é 

adaptada: zero significa que "não 

aproveitou nada" e dez que 

"aproveitou totalmente" as 

oportunidades surgidas na feira 

ou evento. 

Para cada questionário 

respondido na pesquisa de 

avaliação da satisfação, 

aplicabilidade e efetividade dos 

projetos de atendimento do 

Sebrae, calcula-se o grau de 

aplicabilidade de cada 

entrevistado, tomando-se a 

média das perguntas relativas à 

aplicabilidade dos produtos 

consumidos pelo respondente. 

As perguntas relativas à 

aplicabilidade respeitam o 

seguinte formato: 

"Que nota de O a 10 o(a) Sr.(a) 

daria para a aplicabilidade desses 

conhecimentos adquiridos nos 

<cursos e palestras / seminários 

e oficinas / consultoria / 

orientações ou nos materiais 

recebidos> do Sebrae? Em que 

zero significa 'NÃO PÔS NADA 

EM PRÁTICA' e dez significa 

'PÔS TODOS OS 

CONHECIMENTOS EM 

PRÁTICA”, e, no caso de feiras 

e eventos: 

"Que nota de (1 a 10 o(a) Sr.(a) 

daria para o aproveitamento das 

oportunidades surgidas nas 

feiras ou eventos do Sebrae? Em 

que zero significa 'NAO 

APROVEITOU NADA' e dez 

significa 'APROVEITOU 

TOTALMENTE'?" 

Obtém-se o índice tomando a 

média ponderada dos graus de 

aplicabilidade de cada 

entrevistado. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Fonte: Relatório de Gestão, Exercício 2016 - Sebrae/MS 

Por meio da análise realizada chegou-se às conclusões registradas no quadro-resumo 

abaixo (o quadro completo encontra-se no item 1.1.3.1 deste relatório): 

Quadro - Resultado das análises realizadas demonstrando os indicadores de desempenho da gestão que 

falharam em atingir alguns dos critérios de qualidade avaliados pela equipe de auditoria. 

Indicadores/ Critérios de Qualidade Confiabilidade Objetividade 

Taxa de contribuição para abertura de pequenos negócios I.A. Atende 
Índice de imagem junto aos pequenos negócios I.A. Atende 
Índice de imagem junto à sociedade I.A. Atende 
Índice de efetividade do atendimento I.A. Atende 
Índice de competitividade dos pequenos negócios atendidos I.A. Atende 
Transparência percebida pela sociedade I.A. Não atende 

Índice de satisfação do cliente I.A. Atende 
Índice de aplicabilidade de produtos e serviços I.A. Atende 
Legenda: 

Confiabilidade: se as fontes dos dados utilizadas para o cálculo do indicador são fidedignas, 

avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para coleta, processamento e divulgação 

é transparente e replicável por outros agentes, internos ou externos; 

Objetividade: se não há dúvidas sobre o que está sendo medido e quais dados estão sendo usados 

em sua apuração. 

I.A. = Impossível avaliar 

Fonte: Relatório de Gestão, Exercício 2016 - Sebrae/MS 

No quadro acima, quando aplicado o critério de qualidade denominado “Objetividade”, 

chegou-se à conclusão que o indicador de desempenho “Transparência percebida pela 

sociedade” ficou aquém do seu conceito, tendo em vista que foi observada a falta de 

assertividade nos quesitos a serem respondidos pelo público do Sebrae/MS quanto ao que 

se deseja medir. 

Já em relação ao critério de qualidade denominado “Confiabilidade”, embora tenha sido 

facultado acesso aos dados consolidados dos índices, não foi possível confirmar os dados 

contidos nas planilhas em virtude de terem sido retiradas as identificações dos 

entrevistados (baseado na confidencialidade dos dados informados pelos empreendedores 

e empresários), fato este que impossibilitou a aplicação de testes de auditoria, por meio 

de entrevista com amostra de indivíduos, com o objetivo de confirmar a participação nas 

pesquisas e consequentemente a fidedignidade da fonte dos indicadores. 

Quanto ao atendimento ao item 3, do Anexo II da Decisão Normativa - TCU nº 156, de 

30 de novembro de 2016, em relação aos indicadores apresentados pelo Sebrae/MS, foi 

constatado o que segue: 

- Não foi possível verificar se os indicadores examinados serviram como instrumento útil 

para a tomada de decisões gerenciais por parte do Sebrae/MS, tendo em vista o seguinte: 

a. Quanto aos indicadores arrolados no Relatório de Gestão (“Indicadores de 

Resultado Institucional” e “Indicadores de Desempenho”), justamente por 

terem ultrapassado as respectivas previsões de atendimento para o exercício 

2016, sendo considerados satisfatórios para a gestão, com exceção do indicador 

“Transparência percebida pela sociedade” (que não atingiu o percentual de 

73,5% planejado, ficando em 68,2%), não houve menção alguma, pois, como 

já mencionado, não sinalizaram problemas quanto aos fatores qualitativos que 

se objetivava medir. 

b. Portanto, no exercício de 2016 não houve verificação dos indicadores em exame 

como instrumento útil para a tomada de decisões gerenciais por parte da 

instituição. No entanto, há que se observar que esses indicadores ocupam papel 

secundário em relação aos indicadores das metas mobilizadoras (quantitativos), 

que são o “resultado do desdobramento dos indicadores de desempenho do 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Mapa Estratégico, e possibilitam a indução e o monitoramento contínuo do 

esforço do Sebrae para o alcance dos seus objetivos”, conforme assinalado no 

documento denominado “DIRETRIZES DO PPA 2015-2018 E 

ORÇAMENTO 2015”, do Sebrae/Nacional, 2014. 

- A aferição da fidedignidade dos dados utilizados como fonte para os indicadores de 

desempenho da gestão ficou prejudicada, pois houve limitação de acesso à parte dos 

dados essenciais para a verificação da fidedignidade dos dados apresentados como fonte 

dos indicadores constantes do Relatório de Gestão do Sebrae/MS, exercício 2016. 

Em relação ao atendimento da recomendação contida no do Relatório de Auditoria nº 

201408142, de 5 de setembro de 2014, item 2.1.1.1, cuja descrição sumária foi 

"Fragilidade na aferição das metas e indicadores da Unidade - Ausência de comprovação 

da fidedignidade dos dados relativos ao cumprimento de metas", que gerou a 

recomendação “Aperfeiçoar as rotinas de controles internos de modo que esteja 

devidamente comprovado que os valores aferidos e divulgados como resultados do 

SEBRAE/MS tenham como base dados, documentos e informações que garantam a 

fidedignidade desses valores, valendo-se, sempre que possível, dos sistemas 

informatizados da Unidade”, constatou-se, por meio de consultas aos sistemas 

corporativos, que já ocorreu o cumprimento da recomendação por parte do Sebrae/MS, 

desde junho de 2017. 

As falhas acima estão melhor detalhadas no respectivo item específico deste Relatório 

que trata dos indicadores de desempenho da gestão.  
##/Fato## 

 

 

2.28 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

Os controles internos adotados pelo SEBRAE/MS em nível de entidade, embora sejam 

suficientes para permitir o acompanhamento das ações das respectivas áreas, não estão 

totalmente completos no componente Avaliação de Riscos, o qual encontra-se em 

processo de aperfeiçoamento e implantação no seio da organização. Dessa forma, é 

preciso que tal processo seja finalizado, com objetivo de buscar maior aderência à 

legislação que regulamenta o assunto, conforme se observa pelas constatações detectadas 

pela equipe de auditoria da CGU-Regional/MS. 

  

  
##/Fato## 

 

 

2.29 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Trata-se de levantamento com vistas a verificar e informar o atendimento aos Acórdãos 

e decisões efetuadas pelo TCU ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 

Mato Grosso do Sul – SEBRAE/MS e suas consequências na gestão da Unidade. 

 

Após consultas realizadas nos acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU não foram encontrados recomendações/orientações emitidas pela egrégia corte para 

o SEBRAE/MS, não havendo, portanto, providências adotadas pela Unidade Prestadora 

de Contas a serem verificadas.  

  
##/Fato## 

 

 

2.30 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 
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O Sebrae/MS mantém rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações 

emanadas pela CGU, que em regra são implementadas dentro dos prazos estabelecidos. 

A única recomendação ainda pendente não traz, no entanto, impacto à gestão da unidade, 

sendo adequada a justificativa apresentada para sua protelação. 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.31 Avaliação da Conformidade das Peças 

Com o objetivo de verificar se o Sebrae/MS elaborou todas as peças a ele atribuídas pelas 

normas do TCU e se essas peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos 

termos da Decisão Normativa TCU nº 154, de 19 de outubro de 2016, Decisão Normativa 

TCU nº 156, de 30 de novembro de 2016, e da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1 de 

setembro de 2010, efetuou-se consulta ao sistema E-Contas localizado no sítio eletrônico 

do TCU. Com base nessa consulta, constatou-se que o Sebrae/MS apresentou ao TCU o 

Relatório de Gestão previsto na Decisão Normativa TCU nº 154, de 19 de outubro de 

2016, bem como as peças complementares exigidas na Instrução Normativa TCU nº 63, 

de 1 de setembro de 2010, sendo que não foram encontradas divergências relevantes entre 

os conteúdos das peças complementares e do Relatório de Gestão com os referidos 

normativos. Quanto ao Rol de Responsáveis, foi realizada inclusão de dados pelo 

Controle Interno (correio eletrônico dos agentes responsáveis), com o intuito de 

complementar as informações contidas no sistema E-Contas do TCU.  
##/Fato## 

 

 

 

2. 7 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 

identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 

corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências 

Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados 

os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à 

consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de 

Auditoria. 

 

 

Campo Grande/MS. 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201701167 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades quanto aos critérios de confiabilidade e objetividade dos indicadores. 

 

Fato 
 

Tendo em vista que o Sebrae/MS apresentou oito indicadores de desempenho em seu 

Relatório de Gestão do exercício de 2016 (Tabelas 24 e 25), considerado um quantitativo 

reduzido, foi analisada a totalidade dos indicadores encontrados no referido relatório com 

o intuito de se obter uma avaliação mais ampla dos dados, bem como verificar o efetivo 

atendimento desses indicadores aos seguintes critérios de qualidade: validade, 

comparabilidade, estabilidade, praticidade, independência, confiabilidade, seletividade, 

compreensão, completude, economicidade, acessibilidade, tempestividade e objetividade. 

Como resultado dessas análises, verificou-se que um dos indicadores de desempenho da 

gestão não atendeu ao critério de qualidade relativo à objetividade e, quanto à 

confiabilidade, considerou-se impossível avaliar (ver detalhamento abaixo), conforme 

quadro seguinte: 

Quadro - Resultado das análises realizadas demonstrando os indicadores de desempenho da gestão que 

falharam em atingir alguns dos critérios de qualidade avaliados pela equipe de auditoria. 

Indicadores/

Critérios de 

Qualidade 

V
a

li
d

a
d

e
 

C
o

m
p

a
ra

b
il

id
a

d

e 

E
st

a
b

il
id

a
d

e
 

P
ra

ti
ci

d
a

d
e
 

In
d

ep
e
n

d
ê
n

ci
a

 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

e
 

S
el

et
iv

id
a

d
e
 

C
o

m
p

re
en

sã
o

 

C
o

m
p

le
tu

d
e
 

E
co

n
o

m
ic

id
a

d
e
 

A
ce

ss
ib

il
id

a
d

e
 

T
em

p
e
st

iv
id

a
d

e
 

O
b

je
ti

v
id

a
d

e
 

Taxa de 

contribuição 

para abertura 

de pequenos 

negócios 

Ate

nde 

Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
I.

A. 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 

Índice de 

imagem junto 

aos pequenos 

negócios 

Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
I.

A. 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 

Índice de 

imagem junto 

à sociedade 

Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
I.

A. 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 

Índice de 

efetividade 

do 

atendimento 

Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
I.

A. 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 

Índice de 

competitivida

de dos 

pequenos 

negócios 

atendidos 

Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
I.

A. 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
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Transparênci

a percebida 

pela 

sociedade 

Ate

nde 

Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
I.

A. 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Não 

aten

de 

Índice de 

satisfação do 

cliente 

Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
I.

A. 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 

Índice de 

aplicabilidad

e de produtos 

e serviços 

Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
I.

A. 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 
Ate

nde 

Legenda: I.A. = Impossível avaliar 

Fonte: CGU 

Constatou-se, no Relatório de Gestão 2016, que os indicadores de gestão foram analisados 

em conjunto, divididos entre Indicadores de Resultado Institucional e Indicadores de 

Desempenho, considerando apenas seus acréscimos de um exercício para o outro, não 

sendo apresentadas observações ou críticas a respeito dos impactos positivos ou negativos 

ocorridos que influenciaram no resultado de cada indicador quanto ao seu desempenho 

frente ao exercício anterior ou quanto ao atingimento da meta proposta para o exercício 

em exame. 

Conforme pode ser visto no quadro acima, considerou-se que o indicador de desempenho 

“Transparência percebida pela sociedade” não atendeu ao critério de qualidade 

denominado “Objetividade”, tendo em vista que foi observada a falta de assertividade nos 

quesitos a serem respondidos pelo público do Sebrae/MS quanto à “Transparência 

percebida pela sociedade”. Confirma essa tese a descrição do indicador, que não fornece 

claro entendimento ao entrevistado do que se deseja medir, conforme transcrito: 

‘Percentual do público geral que concorda com a afirmação "O Sebrae é uma 

organização transparente", entre outras relacionadas à transparência, tais como "O 

Sebrae é uma organização séria", "O Sebrae ajuda os pequenos negócios" etc.’. Tais 

quesitos favorecem para que a resposta não seja exata, precisa, ou que não carregue 

dúvidas por parte do entrevistado. O fator que se quer medir (transparência) é subjetivo 

(o entendimento do que é transparente varia de pessoa para pessoa) e as afirmações 

utilizadas para se obter a percepção dos entrevistados são imprecisas. É importante que 

cada pessoa entrevistada entenda perfeitamente aquilo que se deseja pesquisar e que a 

pergunta a ser respondida seja clara e objetiva. 

Também é importante mencionar que, para todos os indicadores examinados, não foi 

possível verificar se houve ou não o atendimento ao critério de qualidade denominado 

“Confiabilidade” (impossível avaliar). Ressalte-se que foi facilitado o acesso aos dados 

primários dos índices apresentados no Relatório de Gestão, bem como ao registro e 

manutenção para o cálculo dos indicadores. No entanto, os dados foram disponibilizados 

sem nenhuma identificação dos entrevistados, de modo que o anonimato dessas pessoas 

impossibilitou a aplicação de testes de auditoria, por meio de entrevista com amostra de 

indivíduos, com o objetivo de confirmar a participação nas pesquisas e consequentemente 

a fidedignidade da fonte dos indicadores. Quando solicitado ao Sebrae/MS o acesso à 

base de dados, o gestor se limitou a informar o que segue (e-mail da UGE - Unidade de 

Gestão Estratégica - Sebrae/Nacional, de 13 de julho de 2017, enviado ao Sebrae/MS): 

“Segue a base de dados sem a identificação do respondente. Não posso pedir para 

empresa de pesquisa essa identificação. A empresa afiliada a ABEP. 

Temos a obrigação de manter a confidencialidade dos dados informados pelos 

empreendedores e empresários, conforme diretriz de código de ética e código de 

auto-regulação da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). 

Ninguém tem o direito de saber nomes ou endereços dos entrevistados, a menos 

que haja prévia e expressa permissão desses. É comum a área de pesquisa receber 
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solicitação de contato dos entrevistados, o que é proibido, a não ser que no ato 

da entrevista tenha autorização de uso dos seus dados para outros fins que não 

de pesquisa, ou seja, o questionário deverá conter questão que autoriza o Sebrae 

entrar em contato posteriormente ou repassar os contatos para terceiros.”. 

Portanto, devido a uma cláusula de confidencialidade existente entre o Sebrae/Nacional 

e a empresa contratada para realizar as entrevistas que originaram os indicadores 

(replicado em nível local), não foi possibilitado avaliar a fidedignidade das fontes das 

informações. Consequentemente, isso impactou negativamente a confiabilidade dos 

indicadores apresentados no Relatório de Gestão do Sebrae/MS, exercício 2016, que se 

basearam nas pesquisas de opinião referidas acima, considerando que os oito indicadores 

apresentados são produtos de entrevistas com o público da UPC. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Sebrae/NA adotou medida que diminui a rastreabilidade dos dados coletados para o 

cálculo de seus indicadores de desempenho da gestão, impossibilitando que se 

confirmasse a fidedignidade das informações produzidas a partir das entrevistas que são 

fontes para seus indicadores. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da CARTA/DIREX/266, de 29 de setembro de 2017, o gestor se manifestou da 

seguinte forma (com edição apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-

las): 

“O SEBRAE/MS mantém seu compromisso de aperfeiçoar os mecanismos de controle e 

pesquisa que estejam sob sua alçada, e de encaminhar em fórum adequado - ABASE- 

Associação dos Dirigentes do SEBRAE as referidas colocações para que sejam tratadas 

de forma sistêmica e de forma que o “dono desse processo” SEBRAE/NA possa alinhar 

sua prática e seus contratos de pesquisa aos requisitos ora apontados por essa 

Controladoria. Conforme manual de metodologia de mensuração de resultados, a 

decisão de executar as pesquisas por empresa licitada, nacionalmente, foi para 

assegurar imparcialidade, evitar manipulações e interferências, garantir padronização 

dos métodos/metodologia e a segurança dos resultados. Os mecanismos de 

confidencialidade blindam o cliente de qualquer manipulação, represália/interferência 

ou situação expositiva. 

Em complemento ao acima exposto, a profissional responsável pelo processo de 

pesquisa, apresentou os esclarecimentos, que se encontra anexo assinado por [...] e 

validado pelo gerente da área, [...]. 

[...] 

Resposta ao Relatório n° 201701167 - Não disponibilização de informações relativas 

aos indicadores de desempenho da gestão. 

Sobre a identificação dos entrevistados, tendo em vista os critérios de sigilo previstos 

para os respondentes de pesquisa, embora os respondentes não estejam identificados na 

tabulação dos dados, o Sebrae/NA prevê em seus contratos que as empresas de pesquisa 

mantenham arquivadas as gravações das ligações pelo prazo de 1 ano. Caso seja de 

interesse, a CGU pode fazer, formalmente à empresa de pesquisa, o pedido para ouvir 

as ligações relativas a estas pesquisas. Ressalta-se que a pesquisa à qual refere-se foi 

finalizada no dia 20 de outubro de 2016. Desta forma, sugere-se que a solicitação seja 

feita o mais breve possível. 
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Com relação ao critério de objetividade avaliado na “Transparência percebida pela 

sociedade” há que se levar em consideração os aspectos técnicos relacionados ao 

objetivo e ao método de pesquisa utilizados para mensuração do presente indicador. 

Tratou-se de uma pesquisa de opinião que tem por objetivo avaliar junto à sociedade, 

grupo que envolve pessoas que podem nunca ter tido algum contato com o Sebrae, qual 

sua percepção com relação à imagem da instituição. Em uma pesquisa de opinião não 

existe uma resposta exata, pois trata-se de percepção - como o entrevistado avalia 

determinado assunto/tema. Todos os questionamentos realizados na pesquisa de imagem 

junto à sociedade se propõe a avaliar a percepção com relação a determinados 

requisitos, que juntos respondem ao objetivo inicial da pesquisa. Como trata-se da 

mensuração de um índice, se faz necessário que a pergunta seja fechada, a fim de permitir 

a padronização e comparabilidade das respostas. A utilização de escala (0 a 10) permite 

ainda que além de apenas uma resposta positiva ou negativa (sim ou não) seja possível 

mensurar quão mais positiva ou negativa é a resposta. Além do mais, por tratar-se de um 

índice a ser mensurado, se faz necessário que o resultado seja uma inferência confiável 

do comportamento do todo a partir de uma amostra representativa, o que justifica o 

método quantitativo adotado na pesquisa. Por fim, como trata-se da avaliação de um 

requisito (transparência, ajuda aos pequenos negócios) é fundamental que o entrevistado 

tenha clareza do ponto que está sendo analisado e que não seja induzido pela pergunta, 

o que faz com que sua resposta esteja baseada apenas na sua percepção/opinião sobre o 

requisito apontado. No mais, como são termos claros e de amplo uso, não se faz 

necessário esclarecimento dos conceitos. Com base nestas considerações sobre o método 

de pesquisa, no objetivo da pesquisa e no perfil do público pesquisado (sociedade) a 

pergunta está simples, objetiva, clara e direta para avaliar os requisitos propostos.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Quanto ao que foi apresentado pelo gestor em relação à cláusula de confidencialidade 

existente entre o Sebrae/Nacional e a empresa contratada para realizar as entrevistas que 

originaram os indicadores, verificou-se que o Sebrae/MS apenas corrobora o que foi 

apontado como impropriedade, no que tange à impossibilidade de realizar a avaliação da 

fidedignidade das fontes das informações, fato este que gerou impacto negativo para a 

confiabilidade dos indicadores apresentados no Relatório de Gestão do Sebrae/MS. 

Considerando a sugestão de solicitar, formalmente, junto à empresa para obter acesso aos 

áudios das ligações relativas às pesquisas realizadas junto aos clientes do Sebrae/MS, 

entende-se que essa incumbência compete à Unidade Prestadora de Contas, com o intuito 

de esclarecer pontos que não puderam ser confirmados pela auditoria. 

Em relação à resposta providenciada pela profissional responsável pelo processo de 

pesquisa, no que tange ao que foi afirmado (“Em uma pesquisa de opinião não existe uma 

resposta exata, pois trata-se de percepção - como o entrevistado avalia determinado 

assunto/tema.”), ressalta-se que o foi apontado foi a falta de objetividade nas perguntas 

realizadas aos clientes do Sebrae/MS. Observou-se a presença de ambiguidade no 

conjunto de quesitos a serem entendidos pelo público-alvo do questionário, dificultando 

uma resposta mais precisa por parte dos clientes. Portanto, entende-se que pode haver 

dificuldades para se obter “inferência confiável do comportamento do todo a partir de 

uma amostra representativa”, visto que as perguntas precisam ter foco na transparência 

da organização a ser medida e não com relação à imagem de “organização séria" ou se 

"ajuda os pequenos negócios”. Não obstante o que foi explanado, ainda permanece 

pendente o atendimento ao critério de objetividade avaliado na “Transparência percebida 

pela sociedade” no que toca à objetividade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Não obstante a cláusula de confidencialidade existente entre o 

Sebrae/Nacional e a empresa contratada para realizar as entrevistas, o Sebrae/MS deve 

fazer gestões junto ao Sebrae/Nacional para que este adote condições contratuais com o 

intuito de oferecer rastreabilidade aos dados coletados para o cálculo de seus indicadores 

de desempenho da gestão, de forma que fique possibilitado tanto aos entes fiscalizadores 

oficiais quanto aos órgãos de controle interno das unidades regionais do Sebrae testar a 

fidedignidade das informações produzidas e a aderência dos entrevistados ao seu público-

alvo a partir das entrevistas que são fontes para seus indicadores. 

 

 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES INTERNOS                             

2.1.1 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades no componente de Avaliação de Riscos dos controles internos 

administrativos no âmbito do SEBRAE/MS. 

 

Fato 
 

Com o objetivo de elaborar relatório de auditoria anual de contas da gestão do Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul (SEBRAE/MS), 

determinado pelo TCU por meio da Decisão Normativa n. 156, de 30 de novembro de 

2016, foi realizada avaliação global do sistema de controles internos da entidade, com 

objetivo de verificar se está adequadamente concebido e se funciona de maneira eficaz, 

ou seja, significa diagnosticar a presença e o funcionamento de todos os componentes e 

princípios da estrutura de controle interno utilizada como referência (Committee Of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Coso I: Controle Interno – 

Estrutura Integrada).  

 

Para tanto, entende-se como controles internos o conjunto de atividades, planos, 

métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a 

conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos 

para a organização sejam alcançados. 

 

A avaliação de controle interno visa avaliar o grau em que se encontra o controle interno 

de organizações, programas e atividades de uma entidade. Visa, também, assegurar, de 

forma razoável, que, na consecução de suas missões, objetivos e metas, os princípios 

constitucionais da administração pública e os princípios contábeis sejam obedecidos; as 

operações sejam executadas com eficiência, eficácia e efetividade, de maneira ordenada, 

ética e econômica e em conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis; as 

informações e os registros produzidos sejam íntegros, confiáveis e estejam disponíveis 

para apoiar o processo decisório e o cumprimento das obrigações de prestar contas; além 

de garantir que os recursos, bens e ativos – públicos ou privados - sejam protegidos de 

maneira adequada contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou 

apropriação indevida. 

 

A responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar os controles internos 

para assegurar os objetivos mencionados é da administração da entidade, cabendo ao 

órgão de controle interno da corporação avaliar a qualidade desses processos. 
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A estratégia metodológica utilizada na presente auditoria consistiu em análise 

documental; revisão de normas, pesquisas e trabalhos técnicos sobre o tema e verificação 

in loco dos controles instituídos em nível de entidade. 

 

Nesse sentido, foram analisados os seguintes componentes do controle interno do 

SEBRAE/MS: ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, 

informação e comunicação e monitoramento. Para cada componente da estrutura 

conceitual, esta equipe de auditoria buscou avaliar a presença e efetivo funcionamento 

dos princípios correspondentes a cada componente.  

Os resultados da avaliação dos componentes e princípios do modelo referencial 

encontram-se demonstrados a seguir: 

A) Ambiente de Controle 

O ambiente de controle é um conjunto de normas, processos e estruturas que fornecem a 

base para aplicação do controle interno em toda a organização. O ambiente de controle 

abrange: a integridade e os valores éticos da organização; os parâmetros que a estrutura 

de governança usa para cumprir com sua responsabilidade de supervisão; a estrutura 

organizacional e a atribuição de autoridade e responsabilidade; o processo para atrair, 

desenvolver e reter talentos competentes; e o rigor envolvendo as medições, os incentivos 

e as recompensas de desempenho (COSO 2013). 

Nesse sentido, a aplicação dos testes de controle neste componente resultou na 

identificação das seguintes informações/constatações: 

A1. Observância ao princípio “comprometimento com a integridade e valores 

éticos”.  

 

Os padrões de comportamento esperados e proibidos de todos dentro da organização, 

incluindo os colaboradores, alta administração e terceiros, tais como fornecedores e 

prestadores de serviço, devem estar definidos em códigos de ética e conduta formalmente 

instituídos. O Código de Ética ou de Conduta é um dos principais instrumentos de 

controle interno e deve tratar de forma clara, ampla e direta dos valores e condutas 

esperadas e proibidas de todos dentro da organização, incluindo os colaboradores e alta 

direção. Esse documento deve ser aplicado a todos aqueles que atuam na entidade, e deve 

esclarecer as razões e objetivos da adoção de determinados valores. Deve conter 

linguagem acessível, independentemente do nível de escolaridade do público-alvo, e deve 

contemplar disposições aplicáveis a terceiros que atuam na cadeia produtiva ou de 

fornecimento da entidade. 

A existência e divulgação de um código de ética ou de conduta nas Organizações é 

recomendada pelo Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa, pelo Referencial Básico de Governança do 

Tribunal de Contas da União e pelo Guia de Integridade Pública da Controladoria-Geral 

da União. 

Conforme a Solicitação de Auditoria n° 201701167/001, de 26 de junho de 2017, a CGU 

solicitou o código de ética profissional devidamente aprovado e formalizado e portaria de 

designação da comissão de ética da organização. Em resposta, por meio da 

CARTA/DIREX n. 162, de 28 de junho de 2017, Anexos “i” e “j”, o SEBRAE/MS 
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apresentou documentação acerca de seu Código de Ética e da Comissão de Ética da 

entidade.  

Ademais, em análise das respostas encaminhadas pelos colaboradores do SEBRAE/MS 

às solicitações demandadas pela equipe de auditoria e análise dos documentos 

disponibilizados, verificou-se a adoção, por parte da entidade, de avaliações periódicas 

do desempenho e da adesão dos colaboradores e das equipes em relação às normas de 

conduta da entidade, tais como índices de treinamento concluídos, resultados das 

atividades de monitoramento, casos de assédios, etc.  

Outrossim, constatou-se que o SEBRAE/MS realiza treinamentos para seus 

colaboradores focados em temas relacionados à integridade e valores éticos. 

Por fim, verificou-se pela análise da documentação disponibilizada que a atividade da 

Comissão de Ética no ano de 2016 compreendeu a implantação do Programa de 

Integridade da entidade; programa esse entendido como o “...conjunto de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades 

e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo 

de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira.” (art. 41 do Decreto n. 8.420, de 18 de 

março de 2015). 

A2 – Observância ao princípio “estrutura organizacional e de governança” 

A alta administração e a estrutura de governança estabelecem a estrutura organizacional 

e as linhas de subordinação necessárias para planejar, executar, controlar e avaliar 

periodicamente as atividades da entidade – em outras palavras, executar suas 

responsabilidades de supervisão. A alta administração e a estrutura de governança contam 

com o apoio da tecnologia e dos processos exigidos para proporcionar uma clara prestação 

de contas e fluxos de informações em toda a entidade e suas subunidades (COSO 2013).  

A estrutura organizacional de uma organização é fundamental para o alcance de seus 

objetivos. Por meio da estrutura, a entidade poderá planejar, executar, verificar os desvios 

por meio do controle e monitoramento das suas atividades. Independentemente do tipo de 

estrutura adotado, a entidade deve estar organizada de forma a permitir um eficaz 

gerenciamento de riscos e desempenhar suas atividades de modo a alcançar seus 

objetivos. 

Em análise da estrutura organizacional e de governança do SEBRAE/MS, constatou-se 

que a Unidade de Auditoria do SEBRAE/MS foi constituída pela Resolução CDE n. 24, 

de 15 de dezembro de 2015 (Regimento Interno do SEBRAE/MS), contando atualmente 

com 04 (quatro) servidores (uma Gerente, dois Analistas I e um Assistente II), além de 

01 (um) estagiário. Seu objetivo é monitorar os riscos e auditar, de forma independente, 

os processos e a aplicação dos recursos do SEBRAE/MS, tendo como referencial os 

normativos de controles interno e externo. Ela está diretamente vinculada à 

Superintendência da entidade, conforme o parágrafo 3° do art. 1º do Regimento Interno 

da entidade.  

Isso posto, foi constatado que existe um planejamento anual dos trabalhos pela auditoria 

interna e relatórios de atividades da referida unidade, além de as atividades de auditoria 

interna no SEBRAE/MS encontrarem-se adequadamente normatizadas em 

procedimentos de auditoria, que são definidos como os “...exames e investigações que o 
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auditor aplica na busca de evidências que irão servir de base para a emissão de sua 

opinião” (Cláudio Zorzo in Auditoria Contábil, Editoria Gran Cursos – 2013, p. 171).  

 

Foi observada, também, a existência de uma política permanente da Entidade para 

capacitação dos colaboradores responsáveis pela atividade de auditoria interna, com 

vistas a buscar melhores condições para o desempenho de suas funções, conforme 

evidenciam os planos e certificados de capacitação de colaboradores vigentes tanto para 

o ano de 2016 quanto para o ano de 2017, os quais contemplam os servidores da Unidade 

de Auditoria da organização. 

Outrossim, constatou-se que a estrutura organizacional do SEBRAE/MS está formalizada 

em organograma, complementado pelo Regimento Interno, com estabelecimento das 

competências e responsabilidades das unidade e cargos que a compõem, sendo tais 

documentos datados de 2015, em consonância com o Planejamento Estratégico da 

entidade. 

A3 – Observância ao princípio “Políticas e práticas de recursos humanos”. 

É essencial que os empregados estejam preparados para enfrentar novos desafios na 

medida em que as questões e os riscos da organização modificam-se e adquirem maior 

complexidade – em parte devido à rápida mudança de tecnologias e da intensificação da 

concorrência. Ensino e treinamento, sejam eles mediante instruções na sala de aula, auto 

estudo ou treinamento na própria função devem contribuir para que o pessoal se mantenha 

atualizado e trabalhem com eficácia um ambiente em fase de transição (COSO, 2013). 

Nesse sentido, o SEBRAE/MS dispõe de uma política de formação gerencial e/ou plano 

de desenvolvimento de competências para lideranças ou futuros líderes, materializado na 

Resolução CDE n. 07, de 03 de maio de 2016, que consubstancia o Sistema de Gestão de 

Pessoas da entidade.  

Outro ponto importante refere-se ao estabelecimento de métricas, incentivos ou 

recompensas de desempenho. A literatura especializada indica que o desempenho da 

entidade é altamente influenciado pelo grau em que as pessoas são responsabilizadas pelo 

que fazem e pela forma como são recompensadas. Indo ao encontro disso, o SEBRAE/MS 

estabeleceu formalmente métricas, incentivos ou recompensas, tais como aumentos 

salariais, promoção, bônus, visibilidade ou outras formas de recompensa não financeira 

para motivar o desempenho da administração e de outros colaboradores na entidade; 

métricas essas, previstas nos capítulos VI e VIII do Sistema de Gestão de Pessoas 

anteriormente referenciado.  

B) Avaliação de Risco 

a) Inexistência de política de gestão de riscos; 

b) Ausência de identificação dos riscos de fraudes e corrupção;  

c) Falta de identificação e avaliação de mudanças significativas; e 

d) Ausência de Comitê de Riscos na organização 

Uma precondição para avaliar riscos é ter objetivos relacionados aos vários níveis da 

entidade. Esses objetivos se alinham à entidade e apoiam o cumprimento das diretrizes 

estratégicas. Embora a fixação de estratégias e objetivos não seja parte do processo de 

controle interno, os objetivos formam a base para implementar e conduzir as abordagens 
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de avaliação de riscos e para estabelecer as atividades de controle subsequente (COSO 

2013).  

Para o TCU, “a organização, a partir de sua visão de futuro, da análise dos ambientes 

interno e externo e da sua missão institucional, deve formular suas estratégias, desdobrá-

las em planos de ação e acompanhar sua implementação, oferecendo os meios 

necessários ao alcance dos objetivos institucionais e à maximização dos resultados” 

(Brasil, 2013).  

Constatou-se que o SEBRAE/MS dispõe de processos formais de formulação e 

implementação da estratégia, materializados em seu Planejamento Estratégico. Esse 

planejamento é desdobrado em programas de trabalho, com definição de objetivos, metas 

e estratégias, em conformidade com boas práticas de formulação de estratégias.  

No que se refere à avaliação de risco, por meio da Solicitação de Auditoria n. 

20170167/001, de 26 de junho de 2017, a CGU solicitou a política de gestão de riscos e 

demais documentos com detalhamento dessa política na entidade. Em resposta, por meio 

da CARTA/DIREX/162, de 28 de junho de 2017, Anexos “p” e “q”, o SEBRAE/MS 

disponibilizou documentação referente ao treinamento e capacitação gestores da entidade 

acerca da matéria relativa à Gestão de Riscos. Além disso, foram oportunizados para 

análise os Relatórios de Avaliação de Riscos do SEBRAE Nacional, relativos aos anos 

de 2016 e de 2017, junto com a Matriz de Criticidade - documento elaborado pela 

Unidade de Auditoria do SEBRAE/MS para subsídio de informações ao Conselho Diretor 

Executivo no tocante à probabilidade de riscos e seus impactos nos processos da 

organização. Assim, verifica-se que o SEBRAE/MS se encontra em processo de 

implantação de política de gestão de riscos, com várias etapas já definidas e galgadas 

nesse processo. Entretanto tal política, no presente momento, ainda não se encontra 

normatizada e em funcionamento dentro do órgão. Soma-se a isso a ausência de Comitê 

de Riscos no âmbito da organização. Por conta disso, o SEBRAE/MS não dispõe de 

relatórios de acompanhamento e monitoramento de riscos.  

Segundo preconiza o COSO 2013, toda entidade enfrenta vários riscos de fontes externas 

e internas. O risco é definido como a possibilidade de que um evento ocorra e afete 

adversamente a realização dos objetivos. A identificação e análise dos riscos é um 

processo contínuo e iterativo conduzido para aprimorar a capacidade da entidade de 

realizar seus objetivos. 

O instrumento que formaliza a identificação dos riscos em uma entidade é a política 

corporativa de gestão de riscos. Segundo a ISO 31000/2009, política de gestão de riscos 

é “declaração das intenções e diretrizes gerais de uma organização relacionadas à 

gestão de riscos” (ABNT, 2009). 

 

Dessa feita, em razão da inexistência de uma política de gestão de riscos, o SEBRAE/MS 

não identifica, avalia e trata os riscos de fraudes e corrupção que possam afetar 

diretamente a capacidade da organização de realizar seus objetos.  

 

Foi verificado ainda que, decorrente da ausência de política de riscos, não há, na 

organização, um processo sistemático e estruturado de avaliação contínua da gestão de 

riscos estabelecido de modo a mantê-la atualizada em razão de mudanças significativas 

(ambiente regulatório, econômico, físico, mudanças no modelo de negócios, na alta 

administração da organização etc.). 
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Ademais, a não instituição um comitê de riscos por parte do SEBRAE/MS vai de encontro 

aos objetivos de promoção do desenvolvimento contínuo dos colaboradores e incentivo à 

adoção de boas práticas de gestão de riscos e de controles internos; aprovação de políticas, 

de diretrizes, de metodologias e de mecanismos para comunicação e institucionalização 

da gestão de riscos e dos controles internos; supervisão do mapeamento e da avaliação 

dos riscos-chave que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público; 

entre outras atividades. 

 

Embora não aplicável ao Sistema S, porém, apenas para exemplificar a importância dessa 

estrutura para gestão de riscos no SEBRAE/MS, o artigo 23 da Instrução Normativa 

Conjunta CGU/MP n. 01/2016 determina aos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Federal a implantação de comitê de governança, riscos e controle para desempenhar essas 

atividades.  

Por oportuno, é importante lembrar que a ausência de uma política corporativa de gestão 

de riscos impede a formação de uma base para o desenvolvimento de estratégias para 

tratamento dos riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a 

probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências. 

C) Atividades de Controle 

Atividades de controle são ações estabelecidas por políticas e procedimentos definidos 

pela administração da Unidade que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo 

seguidas. As atividades de controle devem estar distribuídas por toda a organização, em 

todos os níveis e em todas as funções. Elas incluem uma gama de controles preventivos 

e detectivos, como procedimentos de autorização e aprovação, segregação de funções 

(autorização, execução, registro e controle), controles de acesso a recursos e registros, 

verificações, conciliações, revisões de desempenho, avaliação de operações, de processos 

e de atividades, supervisão direta etc. 

Os trabalhos realizados na Unidade tiveram por objetivo avaliar se as atividades de 

controle estão efetivamente instituídas e se tem contribuído para o alcance dos objetivos 

estratégicos fixados pela Administração do SEBRAE/MS.  

As organizações devem estabelecer políticas e procedimentos de controle interno. As 

políticas refletem o posicionamento da administração sobre o que deve ser feito para 

realizar o controle interno. Esses posicionamentos podem ser documentados, descritos 

explicitamente em outras comunicações da administração ou estar implícitos nas ações e 

decisões da administração. Os procedimentos consistem em ações que implementam uma 

política (COSO 2013).  

Nesse sentido, o SEBRAE/MS possui em seus regulamentos as chamadas Instruções 

Normativas (IN’s), que regulam os procedimentos adotados pela unidade e estabelecem 

formalmente as políticas e procedimentos de controle nas seguintes áreas: 

 

a) Instrução Normativa n. 01 -  que trata das Contratações/Aquisições de bens e Serviços 

no âmbito do SEBRAE/MS; 

b) Instrução Normativa n. 02 -  que trata do Controle Patrimonial no âmbito do 

SEBRAE/MS; 

c) Instrução Normativa n. 03 -  que trata das Parcerias e Convênios avençados pelo 

SEBRAE/MS; 

d) Instrução Normativa n. 05 -  que trata da Política de Preços do SEBRAE/MS; 
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e) Instrução Normativa n. 06 -  que trata das Consultoria realizadas pelo SEBRAE/MS 

aos seus clientes; 

f) Instrução Normativa n. 13 -  que trata da concessão de Licença sem Vencimentos aos 

colaboradores do SEBRAE/MS; 

g) Instrução Normativa n. 15 -  que trata do Patrocínio realizado pelo SEBRAE/MS a 

projetos relacionados ao pequeno negócio; 

h) Instrução Normativa n. 18 -  que trata da estruturação e o do registro do Processo 

Decisório no âmbito do SEBRAE/MS, por meio da sua formalização e sistematização; 

i) Instrução Normativa n. 020 -  que trata da Gestão de Projetos no seio do 

SEBRAE/MS; 

j) Instrução Normativa n. 22 -  que trata da realização de Auditorias no âmbito do 

SEBRAE/MS; e 

k) Instrução Normativa n. 50 -  que trata do recrutamento, seleção e desligamento de 

Estagiários no âmbito do SEBRAE/MS. 

Pontua-se, também, a presença das seguintes Instruções Normativas, que, apesar de 

estarem em vigor, sofrem um processo de revisão por parte da alta administração da 

entidade: 

a) Instrução Normativa n. 04 -  que trata das Solicitações de Viagens no âmbito do 

SEBRAE/MS; 

b) Instrução Normativa n. 07 -  que trata do Credenciamento, Gestão e Contratação de 

Empresas Credenciadas para prestação de serviços de instrutoria e consultoria do 

SEBRAE/MS; 

c) Instrução Normativa n. 09 -  que trata da Logística de Eventos realizados pelo 

SEBRAE/MS; 

d) Instrução Normativa n. 12 -  que trata dos procedimentos operacionais necessários 

para a realização dos pagamentos diversos realizados pelo SEBRAE/MS, além do 

cadastro de contratos da unidade; 

e) Instrução Normativa n. 14 - que descreve os conceitos, a sequência de atividades e 

as etapas do processo de Atendimento ao Cliente no âmbito do SEBRAE/MS; 

f) Instrução Normativa n. 17 - que trata da Jornada de Trabalho e dos Sistema de 

Compensação de Horas no seio do SEBRAE/MS; e 

g) Instrução Normativa n. 61 - que estabelece a política de desenvolvimento dos 

colaboradores do SEBRAE/MS (Capacitação de Pessoal) em consonância com os 

objetivos estratégicos da unidade. 

 

Ressalta-se que o propósito fundamental dos procedimentos de controle é reforçar a 

realização dos planos traçados, mantendo as organizações direcionadas para o 

cumprimento dos objetivos estabelecidos. Assim, eles podem ser vistos como 

mecanismos de gestão do cumprimento de objetivos. 

D) Informação e Comunicação 

Segundo expressão do COSO 2013, “informações são necessárias para que a entidade 

cumpra as responsabilidades de controle interno para apoiar a realização de seus 

objetivos. As informações sobre os objetivos da entidade são reunidas com base nas 

atividades da estrutura de governança e da alta administração e resumidas de forma que 

a administração e outros públicos entendam os objetivos e o papel que exercem na 

realização deles”. 
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Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações 

relacionadas às atividades necessárias ao alcance dos objetivos da Unidade, destaca-se a 

divulgação dos atos normativos e de informações atualizadas relacionadas às ações 

relevantes desenvolvidas pelo SEBRAE/MS na intranet, em página própria na internet, e 

por meio de mensagens de correio eletrônico. Além disso, a entidade atende parcialmente 

à Lei de Diretrizes Orçamentárias no que se refere à transparência ativa.  

No tocante à Ouvidoria da organização, a unidade encontra-se subordinada à 

Superintendência do SEBRAE/MS, conforma coloca o parágrafo 1° do art. 3° da 

Regimento Interno da unidade. Entretanto o referido documento não dá maiores pistas 

sobre a composição e o funcionamento da referida unidade. Ademais, foi verificado que 

o SEBRAE/MS dispõe de um canal externo de denúncia para tratar de irregularidades, 

tais como falhas de controle, fraudes internas e externas, além de possíveis 

descumprimentos éticos e políticas corporativas; canal esse localizado na página da 

internet da organização.  

Posteriormente, nos termos da CARTA/DIREX n° 266, de 29 de setembro de 2017, foi 

informado a essa equipe de auditoria que a Ouvidoria do SEBRAE/MS realiza prestações 

periódicas de suas atividades; prestações essas consubstanciadas em relatórios gerenciais 

bimestrais apresentados para a Diretoria Executiva e em relatórios extemporâneos para o 

Conselho Deliberativo Estadual. Além disso, a Ouvidoria dispõe de sistema 

informatizado de gestão (Sistema de Gestão de Ouvidoria Vasti) que proporciona o 

controle tempestivo de todo o trâmite das denúncias, elogios, reclamações, sugestões e 

pedidos de informações presentes nos canais de comunicação com o público interno e 

externo da organização. 

Nesse sentido, a existência de canais de comunicação para os colaboradores e partes 

relacionadas mostra-se como uma forte ferramenta de controle interno e compliance, 

sendo relevante tanto para possibilitar a denúncia de atos antiéticos como para retirada de 

possíveis dúvidas sobre dilemas éticos, colaborando para o desenvolvimento e o 

fortalecimento do ambiente ético e para uma boa governança corporativa.  

E) Monitoramento 

Com o passar do tempo, os objetivos organizacionais podem mudar, novos riscos podem 

surgir, controles que se mostravam eficazes podem tornar-se obsoletos e políticas e 

procedimentos podem perder a eficácia ou deixar de ser executados da forma como foram 

desenvolvidos, colocando em risco a efetividade do sistema de controle interno. Por isso, 

os controles devem ser constantemente monitorados para verificar se os instrumentos, 

processos e estruturas permanecem eficazes.  

De acordo com o COSO 2013, “avaliações contínuas, independentes ou alguma 

combinação das duas são utilizadas para garantir que cada um dos cinco componentes de 

controle interno, inclusive os controles para colocar em prática os princípios de cada 

componente, estão presentes e funcionando”.  

A sistemática de monitoramento utilizada pelo SEBRAE/MS é sintetizada em dois 

instrumentos, sendo um de âmbito interno e outro de âmbito externo. No âmbito interno 

existem auditorias realizadas pelo órgão de Auditoria Interna. No âmbito externo, pode 

ser destacada a atuação da Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União 

sobre as atividades finalísticas e de apoio desempenhadas pelo SEBRAE/MS no exercício 

de 2016. 
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Na análise do processo de monitoramento realizado pela entidade, constatou-se os 

seguintes pontos: 

a) Avaliação sistemática realizada pela auditoria interna e existência de auditoria 

independente 

Foi verificado que as avaliações realizadas pela auditoria interna são suficientes para 

acompanhamento regular das atividades do SEBRAE/MS e que os controles internos da 

organização são avaliados por auditoria independente.  

b) Presença de plano de monitoramento das recomendações expedidas pela 

auditoria interna 

Constatou-se que a auditoria dispõe de um plano de monitoramento das recomendações 

resultante de suas auditorias (Follow-up), onde é verificado a implementação das 

recomendações expedidas pela Unidade de Auditoria do SEBRAE/MS.  

Face ao exposto, pode-se concluir que os controles internos adotados pelo SEBRAE/MS 

em nível de entidade, embora sejam suficientes para permitir o acompanhamento das 

ações das respectivas áreas, apresentam fragilidades e deficiências, precisando ser 

revistos e aperfeiçoados, com objetivo de buscar maior aderência à legislação que 

regulamenta o assunto e as melhores práticas de gestão de riscos, controles internos e 

governança corporativa. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

 O Diretor Regional implementou parcialmente as rotinas e procedimentos no 

SEBRAE/MS, com objetivo de aprimorar os controles internos existentes, conforme 

previsto no modelo referencial COSO 2013. A não implementação total de todas as 

rotinas e procedimentos referentes à temática de gestão de riscos resultou em assimetria 

dos controles internos da Entidade em relação aos normativos de referência, contribuindo 

para as constatações identificadas no processo de avaliação dos controles internos.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da CARTA/DIREX n° 266, de 29 de setembro de 2017, o gestor do 

SEBRAE/MS apresentou a seguinte documentação acerca da área de Avaliação de Risco: 

a) Relatório de Avaliação de Riscos Estratégicos do SEBRAE Nacional – exercício de 

2016; 

b) Relatório de Avaliação de Riscos Estratégicos do SEBRAE Nacional – exercício de 

2017;  

c) Mapa de Avaliação de Riscos do SEBRAE/MS; e 

d) Projeto de implantação de Gestão de Riscos no SEBRAE/MS. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A documentação apresentada pelo SEBRAE/MS demostra que a organização encontra-

se em processo de implantação de Gestão de Riscos no seio da unidade, conforma 

preconiza as regras COSO. 

Mesmo ciente de que tal mudança de paradigma e de cultura organizacional não acontece 

da noite para o dia, é necessário apontar que à época da realização da auditoria de gestão 

por parte desta equipe da CGU-Regional/MS, ainda não havia sido implantada uma 

política de gestão de riscos nem mesmo um comitê de gestão de riscos no SEBRAE/MS. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que o gestor realize a implantação de política de riscos no âmbito do 

SEBRAE/MS, realizando o levantamento dos riscos aos atingimento de metas da unidade 

e proceda, também,  à implantação do Comitê de Riscos, unidade responsável pela gestão 

da política de riscos da organização. 

 

 

2.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Atendimento, pelo SEBRAE/MS, às recomendações emanadas pela CGU-

Regional/MS 

 

Fato 
 

Trata-se de levantamento com vistas a verificar e informar o atendimento às 

recomendações emanadas pela Controladoria-Geral da União ao Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul – SEBRAE/MS e suas consequências 

na gestão da Unidade. 

 

Após consultas realizadas no Sistema Monitor, foram encontradas três recomendações 

em aberto, a saber: 

 
Quadro 1 – Recomendações emanadas da CGU pendentes de atendimento pelo SEBRAE/MS 

Identificador Dados da recomendação Data de 

envio 

Data limite 

para 

atendimento 

88857 Proceder a devolução dos R$ 10.550,70 pagos 

indevidamente por meio das AF nº 406, 429, 667 e 

372, em virtude da ausência de vínculo entre os 

gastos realizados e objetivos institucionais do 

Sebrae/MS. 

15/10/2013 06/07/2017 

129889 Recomenda-se, na realização de futuras licitações 

do tipo técnica e preço, a não inclusão nos editais 

de critérios de pontuação técnica que estabeleçam 

tratamento desigual entre empresas com 

experiência na prestação de serviços em atividades 

similares no setor público e no setor privado. 

07/10/2014 06/07/2017 

129890 Recomenda-se, na realização de futuras licitações 

do tipo técnica e preço, a não inclusão nos editais 

de excessiva valoração atribuída à proposta técnica, 

em detrimento da proposta de preços, sem amparo 

em justificativas técnicas suficientes que 

demonstrem a sua real necessidade. 

07/10/2014 06/07/2017 

Fonte: Sistema Monitor, em 01 de junho de 2017 

 

No tocante à recomendação relativa ao identificador nº 88857, o gestor não apresentou 

quaisquer evidências de que a presente orientação (devolução de R$ 10.550,70 aos cofres 

do SEBRAE) tenha sido atendida. 

 

Nesse sentido, coloca o gestor em manifestação apresentada em 06 de julho de 2017: 

 

Não existe recomendação não cumprida pelo SEBRAE/MS junto a CGU. No que 

tange esta questão abaixo, foi recomendada a devolução pela Controladoria 

Geral da União, mas em virtude da reabertura da discussão junto ao Tribunal 
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de Contas da União – TCU, informamos que estamos cumprindo as questões 

Regimentais da Corte de Contas da União, como apresentação de razões de 

justificativa e alegações de defesa e, em sendo mantida a recomendação, é 

rotina desta instituição o seu cumprimento. 

 

Haja vista que o débito encontra-se em juízo junto ao Tribunal de Contas da união, deve-

se aguardar a manifestação final daquela corte de contas acerca da devolução ou não do 

montante sob jugo. 

 

Quanto às recomendações alusivas aos identificadores nº 129889 e nº 129890, o gestor 

apresentou, como evidências de seu atendimento, os seguintes documentos: 

a) Portaria DIROP n° 02, de 28 de outubro de 2014; 

b) Edital da Concorrência n° 22/2016; 

c) Termo de Referência da Concorrência n° 22/2016; 

d) Edital da Concorrência n° 34/2014; e 

e) Termo de Referência da Concorrência n/ 34/2014. 

 

De posse das evidências acimas listadas, procedeu-se à análise da presente documentação 

para se verificar o pleno atendimento das recomendações presentes no Sistema Monitor. 

 

Desse modo, verificou-se que, em consonância às orientações emanadas pela CGU e do 

prescrito no Item 1 da Portaria DIROP n° 02/2014 (“Determinar que nos editais de 

Licitações futuros, tipo técnica e prego, não conste critérios de diferenciação de 

pontuação por apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos pelo setor 

público e privado”), o item 9.2.3 do Edital da Concorrência n° 22/2016 e o item 6.1 do 

Termo de Referência da Concorrência n° 22/2016 não trazem critérios de pontuação 

técnica que estabeleçam tratamento desigual entre empresas com experiência na prestação 

de serviços em atividades similares no setor público e no setor privado, conforme abaixo 

apresentado: 

 

 
Quadro 2 - Critérios de pontuação diferenciada acerca de propostas de atividades similares executadas 

por órgãos do setor público e do setor privado 

 
Fonte: Item 9.2.3 do Edital da Concorrência n° 22/2016 (página 6) 

 

 
Quadro 3 - Critérios de pontuação diferenciada acerca de propostas de atividades similares executadas 

por órgãos do setor público e do setor privado 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
30 

 
Fonte: Item 6.1 do Termo de Referência da Concorrência n° 22/2016 (página 8) 

 

Dessa forma, verifica-se que o SEBRAE/MS atendeu às recomendações proferidas pela 

Controladoria-Geral da União acerca da gestão da unidade. 

 

 

  
##/Fato## 
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