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Nossa Missão
Promover a integridade e aperfeiçoar os mecanismos de transparência da gestão pública, com participação 

social, da prevenção e do combate à corrupção, monitorando a qualidade dos gastos públicos, o equilíbrio 

fiscal e a efetividade das políticas públicas.

Ser referência nacional na área de controle e reconhecido pela sociedade como um órgão de excelência no 

fortalecimento da integridade pública.

Nossa Visão
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4Valores e Práticas do Governo de Minas
Nosso jeito de Ser e Fazer

NÓS FAZEMOS

✓ Combater a corrupção e trabalhar com 
integridade 

✓ Agir com ética e de maneira simples e 
eficiente 

✓ Atuar com proatividade e 
responsabilidade

✓ Colaborar e fortalecer a integração 

✓ Dar exemplo como Servidor Público

NÓS NÃO FAZEMOS

Colocar interesses pessoais  e de grupos 

acima do coletivo  

Acomodar-se e resistir à mudança: “isso é 

difícil demais” 

Atuar com inércia e morosidade 

Deixar problemas sem solução

Trabalhar com burocracia desnecessária

Servimos com orgulho e excelência, gerando resultados para os mineiros

TRANSFORMAR MINAS NO MELHOR LUGAR PARA VIVER E INVESTIR

Somos um Estado no qual o servidor pode realizar e realizar-
se
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Nosso Propósito

Ser integridade e eficiência 

por uma sociedade melhor.
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Agenda

• Contexto da IN MP/CGU 01/2016

• Cultura

• Papel da liderança

• Diagnóstico de Controle Interno (Conaci)

• Erros

• Fracassamos?

• Debate
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Definição

“Valores, crenças, 
conhecimento e 
compreensão, 

compartilhados por um grupo 
de pessoas com um propósito 

comum” (HILLSON, 2013)
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Características

❑ Existe em diferentes níveis de uma organização, com
base nos vários grupos.

❑ Seus aspectos geralmente são internos, invisíveis,
tácitos e ocultos. Como resultado, é difícil medir a
cultura, monitorar seu desenvolvimento, modificá-la
proativamente e gerenciá-la.
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ABC da Cultura

ABC da Cultura
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ABC da Cultura
❑ Atitude é a posição escolhida adotada por um indivíduo ou grupo em

relação a uma determinada situação, influenciada pela percepção
(Hillson & Murray-Webster, 2007).

❑ O comportamento compreende ações externas observáveis, incluindo
decisões, processos, comunicações etc.

❑ Cultura: valores, crenças, conhecimento e compreensão,
compartilhados por um grupo de pessoas com um propósito comum.



O papel do líder



CULTURA DE RISCOS: O LEGADO DE PAUL O’NEILL,
ZERAR O RISCO OPERACIONAL

Chief Executive Officer ALCOA 1987- 2000

“I intend to make Alcoa the 
safest Company in America. 
I intend to go for ZERO 
INJURIES”

Speech at Wall Street shareholders in 1987

“Pensei no básico: Todos merecem sair 
do trabalho tão ilesos como chegaram, 
certo? Foi nisso que eu me concentrei, 
propor que os indivíduos desta 
empresa concordem em se tornar parte 
de algo importante: dedicar-se a criar 
um hábito de excelência.”

Em visita a uma fábrica do grupo. 

Créditos: Prof. Dr. Oliviero Roggi



Chief Executive Officer 1987- 2000

Em suas ações, O’Neill disponibilizou seu contato
direto para estar integralmente disponível às
pessoas.

REFLEXÃO:

• Estamos deixando os canais abertos e claros para
ouvir a respeito de riscos?

• Estamos dispostos a ouvir, falar e ser exemplo
em gestão de riscos para os demais?

Solução encontrada por O’Neill para Gestão de
Riscos :

Eficiência Operacional, Comunicação, Conectar.

CULTURA DE RISCOS: O LEGADO DE PAUL O’NEILL

Créditos: Prof. Dr. Oliviero Roggi



Diagnóstico Nacional de Controle Interno



Dimensões 
avaliadas

1. Ambiente de Controle

2. Avaliação de Risco

3. Atividades de Controle

4. Informação e Comunicação

5. Monitoramento



ISCI
Faixas de 
Resultado

Faixa Intervalo Nível de Estruturação do IC Escala de 

Cor

0 0 Sem Unidade de Controle Interno

1 0.01 ↔ 0.20 Nível B3

2 0.21 ↔ 0.40 Nível B2

3 0.41  ↔ 0.60 Nível B1 

4 0.61 ↔0. 80 Nível A2

5 0.81 ↔ 1 Nível A1

Intervalos definidos para o 
Índice do Controle Interno (ISCI)

22 Estados  + DF e 22 Capitais responderam o questionário



Síntese por 
Grupos

A análise das dimensões de maneira integrada demonstra um
melhor desempenho da sub-dimensão Informação e
Comunicação em relação aos demais. Os eixos que merecem
atenção, apesar de um bom desempenho geral são os relativos à
Ambiente de Controle e Monitoramento.

Id Sub-dimensões Média
Desvio-

Padrão
Mínimo Máximo

Escala 

de Cor

i Ambiente de Controle 0.641 0.309 0.000 1

ii Avaliação de Riscos 0.747 0.128 0.440 0.853

iii Atividades de Controle 0.739 0.214 0.386 1

iv

Informação e 

Comunicação 0.815 0.238 0.500 1

v Monitoramento 0.696 0.282 0.250 1

vi

Índice Sintético de 

Controle Interno (ISCI) 0.724 0.135 0.535 0.937



Síntese por 
Grupos

A análise das dimensões de maneira integrada demonstra que o
eixo Informação e Comunicação, assim como no caso das UCCIs
dos Estados, é o que apresenta melhor desempenho. O eixo que
apresenta menor desempenho médio neste processo são os
eixos de Ambiente de Controle com média de 0.432 e de
Monitoramento com média de 0.670, respectivamente, em um
indicador cujo ponto máximo é 1.

Id Sub-dimensões Média
Desvio-

Padrão
Mínimo Máximo

Escala 

de Cor

i Ambiente de Controle 0.432 0.347 0.000 1.000

ii Avaliação de Riscos 0.700 0.096 0.510 0.853

iii Atividades de Controle 0.733 0.154 0.470 1.000

iv

Informação e 

Comunicação 0.864 0.264 0.000 1.000

v Monitoramento 0.670 0.312 0.000 1.000

vi

Indicador Sintético de 

Controle Interno (ISCI) 0.669 0.167 0.256 0.9400



#TimeCGE



#TimeCGE

• Framework não convence ninguém.

• Não demore para chegar ao nível estratégico.

• Mais importante que sistema, são as pessoas.

• Uma boa metodologia não traz necessariamente bons 

resultados.

• Sem monitoramento não existe gestão de riscos.
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https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/anexo_v_-_minas_consciente_alteracoes_29_07_2020.pdf


Estrutura de Governança do Plano Minas Consciente



Gestão de 
Riscos
Covid-19
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Materiais Disponíveis
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“Gestão de riscos é sobre pessoas e processos, não sobre modelos e 

tecnologia.”  Trevor Levine
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@controladoriamg

@controladoriamg

@controladoriamg

@cgeoficial
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