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Análise Gerencial

Senhor Coordenador-Geral,

Em  atendimento  à  determinação  contida  na  Ordem  de  Serviço  n.º  201203767,  e  consoante  o
estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, relatamos os
resultados dos exames realizados sobre  a  prestação de  contas anual apresentada  pela  Secretaria  de
Comércio e Serviços.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 02/05/2012 a 01/06/2012, 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. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
Os  servidores  Godofredo  da  Silva  Neto  e  Marcus  Galliac  Saavedra  que  compuseram a  equipe  de
auditoria encontravam-se de férias no momento de conclusão desse Relatório de Auditoria.

2. Resultados dos trabalhos

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos
pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–108/2010 e 117/2011.

Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados,
efetuamos as seguintes análises:

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão
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Foram analisados os Programas  0419 - Desenvolvimento das Microempresas e Empresas de Pequeno e
Médio Porte e 1016 - Artesanato Brasileiro, programas estes que estão sob gerência da Secretaria de
Comércio e Serviços.

Em relação  ao  Programa 0419,  a  Ação voltada  a  capacitação de  empresas teve  realização  de  4%.
Considerando  a  impossibilidade  de  execução  das  metas  relacionadas  a  emendas  parlamentares,  tal
realização alcança, entretanto, 56%. A Ação de promoção das empresas superou a meta em 11%, se
consideradas  as  metas  ainda  por  realizar  com os  recursos  empenhados  em 2011.  Já  para  a  Ação
relacionada a atividade do Fórum Permanente das empresas do segmento, a detecção de problemas na
definição e  aferição das metas,  pela  equipe  de  auditoria,  impediu a  avaliação.  Em relação aos dois
indicadores do Programa, o relacionado à participação no emprego formal alcançou o índice previsto, ao
contrário do relacionado às exportações, que atingiu 66 % do índice previsto. Em suma, parte das metas
e índices previstos para o Programa não foram alcançados, desempenho atribuído às adversidades do
cenário de crise.

Em relação ao Programa 1016, a Ação voltada a capacitação de artesãos alcançou 58% da meta, se
consideradas  as  metas  ainda  por  realizar  com  os  recursos  empenhados  em  2011.  A  Ação  de
comercialização da  produção artesanal superou a  meta  e  a  de  estruturação produtiva  nada realizou,
justificada pela quase totalidade da meta estar relacionada a emendas parlamentares não apresentadas,
estando portanto tal fator fora da influência do gestor. Em relação aos indicadores, a maioria dos índices
não foram apurados, impossibilitando avaliação. Em suma, a avaliação que se faz quanto ao desempenho
apresentado  e  sua  apuração  revela  dificuldades  na  consecução  da  política.  Entretanto,  medidas
institucionais vêm sendo tomadas com vistas a superá-las.

2.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

Para  definição  do  escopo  da  auditoria,  verificamos  que  dois  dos  indicadores  do  Programa  1016  -
Artesanato Brasileiro não vinham sendo utilizados, pois não foram apurados durante todo o período do
PPA e um terceiro indicador foi apurado apenas para o último exercício, tendo sido esclarecido pelo
gestor que a  causa foi o sistema destinado ao registro dos dados não apresentar, à época, uma base
consistente de informações que permitisse a adequada mensuração dos indicadores. Associado ao fato
de que a reestruturação dos programas promovida para o PPA 2012-2015 extinguiu o Programa 1016,
migrando  suas  ações para  o  Programa  2047 –  Micro  e  Pequenas Empresas  e  não  incorporando  os
mencionados indicadores,  decidimos não dar  continuidade  à  avaliação dos indicadores do Programa
1016. Assim, as análises realizadas na auditoria tiveram como escopo os indicadores do Programa 0419.

Avaliamos  que,  de  forma  geral,  os  indicadores  atendem  aos  requisitos  de  economicidade  e
comparabilidade.  A  avaliação  quanto  à  auditabilidade  não  se  mostrou  possível  e  em relação  aos
requisitos de completude/validade e acessibilidade/compreensão foram anotadas limitações nas análises,
conforme detalhado no item 1.1.2.1 desse relatório.

2.3 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

Não compete  diretamente  à  Secretaria  de  Comércio e  Serviços a  Gestão de  Pessoas nos termos da
avaliação requerida pela DN 117 TCU, tendo sido esse tópico abordado na Auditoria Anual de Gestão da
Secretaria-Executiva do Ministério.

2.4 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

Foram selecionados para análise os controles internos que a Unidade mantém em relação ao Programa
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1016 - Artesanato Brasileiro, tendo como escopo a avaliação de sua eficácia e eficiência.   

Pelas  informações extraídas  da  página  da  internet,  bem como pelos  documentos apresentados pela
Unidade,  verifica-se  que  o  Órgão  dispõe  de  controles  sobre  sua  rotina  de  trabalho  em relação  ao
programa 1016.

2.5 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

Esse  item não  compete  diretamente  à  Secretaria  de  Comércio  e  Serviços,  nos termos da  avaliação
requerida pela DN 117 TCU, tendo sido o tópico abordado na Auditoria Anual de Gestão da Secretaria-
Executiva do Ministério.

2.6 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

Foi informado pela Unidade que os instrumentos de transferências vigentes, no exercício de 2011, foram
celebrados entre os exercícios de 2008 e 2011, atingindo um montante de R$ 4.626.886,36, equivalente
a nove ajustes. 

Verificamos, com relação aos artigos 11 e 25 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, nos processos
selecionados para análise, que a Unidade observou a legislação mencionada.

No exercício em análise não ocorreu instauração de processo de Tomada de Contas Especial.

As  informações  referentes  às  transferências  concedidas  e  às  vigentes  no  exercício  de  2011  foram
atualizadas no SICONV.

As  informações  prestadas  pela  Secretaria  de  Comércio  e  Serviços  no  tocante  às  transferências
concedidas  mediante  convênio  e  termo  de  acordo  são  consistentes,  conforme  análise  feita  na
documentação e em registros de sistemas informatizados.

Quanto a realização de chamamento público, observamos que a Secretária de Comércio e Serviços, após
a  edição do Decreto 7.568/2011,  ficou impossibilitada  de  firmar  novos convênios até  que  o  MDIC
definisse o modelo de edital de chamamento público a ser utilizado no âmbito da Pasta. A esse respeito,
foi emitida a Nota de Auditoria n° 201203767/01, com recomendação para que a Consultoria Jurídica do
Ministério adote providências para conclusão da análise que lhe cabe acerca do modelo de edital de
chamamento público do MDIC.

2.7 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

Esse  item não  compete  diretamente  à  Secretaria  de  Comércio  e  Serviços,  nos termos da  avaliação
requerida pela DN 117 TCU, tendo sido o tópico abordado na Auditoria Anual de Gestão da Secretaria-
Executiva do Ministério.

2.8 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas

Esse  item não  compete  diretamente  à  Secretaria  de  Comércio  e  Serviços,  nos termos da  avaliação
requerida pela DN 117 TCU, tendo sido o tópico abordado na Auditoria Anual de Gestão da Secretaria-
Executiva do Ministério.
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2.9 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias

Concluímos que a Unidade mantém controles e registros sobre as Renúncias Tributárias que estão sob
sua responsabilidade, e que o Sistema de Registros de Informações de Promoção (SISPROM) atende às
rotinas de trabalho da Unidade de forma satisfatória.

Segundo os gestores, a  prestação de contas é  efetivada de forma virtual diretamente à  Secretaria da
Receita Federal do Brasil. A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem perfil de acesso ao sistema para
verificação das operações e  cumprimento das suas atribuições legais.  Foi verificado pela  equipe  de
auditoria  que  a  sistemática  de  operacionalização  da  gestão  das  renúncias  guarda  coerência  com o
disposto na legislação em vigor.

2.10 Ocorrência(s) 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.

Brasília/DF, 24 de julho de 2012.

Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Coordenador-Geral de Auditoria da Áreas de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Achados da Auditoria - nº 201203767

1. GESTÃO OPERACIONAL

1.1. Subárea - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

1.1.1. Assunto - EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS

1.1.1.1. Informação

Verificações realizadas, alcance parcial em algumas das metas físicas das ações do Programa 0419
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- Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte e desempenho aquém
do esperado em um dos dois indicadores do Programa 0419.

Foram selecionados para avaliação quanto aos resultados quantitativos e qualitativos os dois programas
gerenciados pela Secretária de Comércio e Serviços, bem como as respectivas ações que estão sob sua
coordenação.

Com esse escopo, é apresentado um primeiro quadro sintético que demonstra o desempenho das ações
do Programa 0419 - Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte a partir
das  metas  físicas-financeiras  previstas  no  SIGPlan  –  Sistema  de  Informações  Gerenciais  e  de
Planejamento do Governo Federal,  retratando ainda a coerência ou não entre os registros de realização
contidos naquele  Sistema e  no RG - Relatório de Gestão, seguidos de análises contextuais baseadas
nessas duas fontes de informação e ainda em esclarecimentos pontuais solicitados ao Gestor.

Um  segundo  quadro  sintético  apresenta  o  desempenho  do  Programa,  aferido  pelos  indicadores
existentes, ao longo dos quatro anos do Plano Plurianual - PPA 2008-2011, incluído o exercício de 2011
sob exame.

Programa 0419 - Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Metas Físicas e Financeiras

 

 

Ação 2710 – Para  o exercício de  2011,  verificou-se  que a  meta  prevista  registrada  no Relatório de
Gestão, de 1440 profissionais a serem capacitados, diverge da meta consignada no SIGPlan e da meta
prevista na Lei Orçamentária Anual - LOA 2011, de 18.503 profissionais a serem capacitados.

Apurou-se que a realização informada no Relatório de Gestão, de 3.558 profissionais capacitados, na
realidade refere-se, em sua totalidade, a recursos de orçamentos anteriores, mas realizadas no ano de
2011.

Apesar de não registrado no Relatório de Gestão, levantou-se ainda junto ao Gestor que a meta a ser
realizada em 2012 a partir de recursos empenhados do orçamento de 2011 seria de 800 profissionais
capacitados. Tal quantitativo representa 4,32% da meta física prevista na LOA 2011 .

Necessário se ressaltar a informação extraída do SIGPlan de que a diferença entre a meta física prevista
na LOA, de 18.503 profissionais a serem capacitados, e a meta física prevista no seu projeto de lei, de
1.440 profissionais a serem capacitados, corresponde a emenda da Comissão de Assuntos Econômicos –
CAE do Senado, que não contou com projeto aprovado que possibilitasse sua execução.

Assim, comparando-se a meta física originalmente prevista no projeto da LOA 2011, de 1.440, com os
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800 profissionais previstos de serem capacitados em 2012 com recursos já empenhados da LOA 2011, 
tem-se uma perspectiva de alcance da meta prevista e ajustada em 56%.

Ao avaliar o cumprimento das metas físicas no médio prazo, o gestor informou dispor de reduzidos
recursos orçamentários, de  complexa operacionalização, o que vem limitando a  realização em maior
escala da Ação. Não obstante, os recursos empenhados (R$ 231 mil) no exercício de 2011 correspondem
a cerca  de um terço dos recursos não vinculados a  emendas (R$ 731 mil),  montante  proposto pelo
Gestor no PLOA -  Projeto de  Lei Orçamentária.  Considera-se  ainda  que do contingenciamento não
resultou impacto na execução desses recursos, previstos inicialmente no PLOA, uma vez que o montante
contingenciado certamente foi menor do que os recursos não executados por ausência de apresentação
dos projetos das emendas.

Ação 6670 – Segundo os dados do Relatório de Gestão, essa ação teria apresentado baixa execução
física e descompasso da execução física com a execução financeira, que foi em torno de 88%. A esse
respeito, o Gestor esclareceu que 171 empresas serão ainda atendidas por meio de convênio, dado esse
não constante do Relatório de Gestão. Tal quantitativo, somado às 60 empresas inicialmente informadas,
representa então uma perspectiva de alcance da meta física de 111% em relação ao previsto.

Ação  8240  –  Foi  verificado  descompasso  entre  a  realização  física  e  a  realização  financeira.  As
informações colhidas para esclarecer esse descompasso deram conta de que o que vem sendo previsto e
medido como meta física é a implantação de fóruns regionais, o que não tem dependência e relação com
a execução orçamentária e financeira. A esse respeito, há um outro fator que merece ser destacado: a
Ação tem como produto ‘propostas aprovadas’ e está tipificada como uma Atividade, que por conceito
deve ter a característica de uma realização contínua e permanente. A implantação de fóruns regionais
tem a realização limitada no tempo, visto inclusive restarem apenas dois fóruns a serem implantados.
Diante  de  tal situação,  não foi possível avaliar  o  desempenho físico da  Ação.  Em reunião o gestor
reconheceu a prática e esclareceu que para o exercício de 2012 as implantações dos fóruns não serão
objeto de cômputo como meta da Ação, sendo corrigida essa distorção.

Indicadores

Necessário  registrar  a  detecção  de  inconsistências  de  alguns  dos  índices  apurados  pelo  gestor  e
registrados no SIGPlan – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Governo Federal, em
relação aos índices calculados pela equipe de auditoria com base nos dados estatísticos disponibilizados
pela Secretária de Comércio Exterior - SECEX do próprio Ministério, no sítio institucional, quais sejam,
índice apurado para 2008 – 6,63% e índice apurado para  2010 – 6,70%. Cabe ressaltar que não foi
possível testar os valores apurados para exercício de 2011, pois os dados da SECEX não haviam sido
disponibilizados no sítio institucional até o início de julho de 2012. Os índices de 2007 e 2009 tiveram o
seu  valor  confirmados.  A  esse  respeito,  o  Gestor  confirmou,  durante  os  trabalhos  de  auditoria,  o
equívoco nos cálculos e informou ter adotado providências para correção dos dados no SIGPlan. As
análises realizadas a seguir tiveram como base os índices calculados pela equipe de auditoria.

Verifica-se, com base nos índices apurados, que ao final do período de quatro anos houve uma redução
de 34% em relação a participação das MPME nas exportações brasileiras, quando a meta esperada era
de manutenção do mesmo índice referencial de participação apurado em 2007, apesar de verificado um
ligeiro  crescimento  em  2011  em  relação  ao  ano  anterior.  Conforme  o  Relatório  de  Gestão,  tal
desempenho foi explicado como potencialmente resultante do fato das MPE exportadoras terem sido
mais fortemente afetadas pelos efeitos adversos do cenário de crise e por o processo de recuperação
estar sendo puxado pelas exportações de commodities e  manufaturados de alto valor agregado, cuja
produção via de regra concentra-se em grandes empresas.
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Verifica-se o alcance da meta prevista em relação a participação das MPME no número de empregos
formais no País ao final  do quarto ano do PPA, com movimento de recuperação no último exercício.

Cabe  destacar  que,  em relação  às  três  vertentes  de  objetivos que  marcam as  políticas  da  área  de
desenvolvimento, indústria e comércio voltadas às micro e pequenas empresas, quais sejam a geração de
renda,  emprego  e  estímulo  às  exportações,  verificou-se  que  a  variável  renda  não  possui indicador
específico,  questão  esta  também tratada  no  item deste  relatório  em que  são  produzidas  análises  a
respeito dos indicadores utilizados pelo gestor.

1.1.1.2. Informação

Verificações realizadas, alcance parcial das metas físicas das ações do Programa 1016 - Artesanato
Brasileiro  e  impossibilidade  de  avaliação  do  desempenho  do  Programa  1016  com  base  nos
indicadores estabelecidos.

Foram selecionados para avaliação quanto aos resultados quantitativos e qualitativos os dois programas
gerenciados pela Secretária de Comércio e Serviços, bem como as respectivas ações que estão sob sua
coordenação.

Com esse escopo, é  apresentado um primeiro quadro sintético que demonstra o desempenho das ações
do Programa 1016 - Artesanato Brasileiro  a partir das metas físicas-financeiras previstas no SIGPlan –
Sistema  de  Informações  Gerenciais  e  de  Planejamento  do  Governo  Federal,   retratando  ainda  a
coerência  ou não entre  os registros de  realização contidos naquele  Sistema e  no RG - Relatório de
Gestão,  seguidos  de  análises  contextuais  baseadas  nessas  duas  fontes  de  informação  e  ainda  em
esclarecimentos pontuais solicitados ao Gestor.

Um  segundo  quadro  sintético  apresenta  o  desempenho  do  Programa,  aferido  pelos  indicadores
existentes, ao longo dos quatro anos do Plano Plurianual - PPA 2008-2011, incluído o exercício de 2011,
sob exame.

Programa 1016 - Artesanato Brasileiro

Metas Físicas e Financeiras

 

Ação 2704 - Apesar de a execução física ter representado cerca de 40%, o Gestor relatou no SIGPlan a
previsão de capacitação de 210 artesãos no exercício de 2012, com recursos do exercício de 2011, o
que, se confirmado, elevará a realização física para 58% (diminuindo a desproporção de sua realização
em relação  à  despesa  empenhada,  que  foi  de  75%).  As  justificativas  do  gestor  contidas  no  RG
informaram a mudança metodológica no cômputo da meta realizada, reduzindo o percentual de alcance
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da meta: deixou-se de computar os participantes de palestras realizadas no âmbito de feiras e eventos de
comercialização.  Além  disso,  uma  vez  que  não  houve  acréscimos  por  emenda  para  a  Ação,
diferentemente  da  Ação  2710,  avalia-se  que  o  contingenciamento  também  tenha  gerado  impacto
negativo no alcance da meta originalmente solicitada pelo Gestor no Projeto de Lei Orçamentária Anual
– PLOA .

Ação 2706 - Registrada superação da meta física em quase 50 pontos percentuais, em contraposição a
uma execução financeira próxima a 70 % do previsto, com consequente descompasso entre a realização
da  meta  física  em relação  à  financeira.  As justificativas  do  gestor  contida  no RG informam que  a
superação da meta física explica-se em razão do fato de que para cinco eventos não houve alocação de
recursos, tendo havido apenas apoio institucional.

Ação 6514 – Verificou-se  divergência  entre  a  meta física  prevista  no RG e no SIGPlan. Entretanto,
independentemente dessa divergência quanto à meta prevista, não houve registro de execução física,
tendo sido empenhados cerca de 60% dos recursos em Restos a Pagar em dezembro, valor esse não
confirmado no exercício de 2012. A esse respeito, consta informação no SIGPlan de não aprovação de
proposta  de  convênio com o Estado do Amapá. Cabe  ainda acrescentar que  justificativas do gestor
contidas no RG dão conta de que os recursos da Ação estão vinculados a emendas parlamentares e que a
não apresentação de projetos para as emendas previstas no Orçamento comprometeu a execução dessa
ação.

Indicadores

Verificamos que, apesar de um dos indicadores ter apresentado no último ano do PPA, único ano com
índice apurado, superação do previsto para o período, os demais indicadores não foram apurados. Diante
dessas ausências e das limitações do indicador apurado, entende-se  que não houve no exercício sob
exame  mecanismo  quantitativo  medindo  o  efetivo  desempenho  do  programa  e  os  efeitos  de  sua
execução na realidade do artesanato brasileiro. A Ação de Estruturação Produtiva não teve execução. A
Ação de Capacitação, com as correções consideradas pertinentes nos dados apresentados pela SCS em
seu RG, teve uma realização física ( incluídas as metas por realizar) em torno de 60%. E  não obstante a
ação destinada  a  propiciar  a  comercialização  dos produtos artesanais ter  superado sua  meta,  não  é
possível dimensionar o efetivo impacto da realização de tais eventos de comercialização na geração de
renda do segmento como um todo ou mesmo da parte cadastrada no SICAB.

A  Unidade  revelou  a  adoção  e  a  prospecção  de  medidas  institucionais  voltadas  à  criação  de
determinados alicerces até então inexistentes, como:

Estabelecimento  da  Base  Conceitual  e  das  Técnicas  de  Produção  Artesanal,  por  meio  das
Portarias SCS de n° 29, de 5/10/2010 e n° 8, de 15/03/2012;
Implementação de selos e certificados de origem e o reconhecimento de excelência para produtos
artesanais, promovendo a valorização da tradição e da qualidade;
Unificação taxinômica das atividades e produtos relacionados ao artesanato, junto a instituições de
pesquisa e levantamento, com vistas ao diagnóstico e ao adequado dimensionamento do segmento,
a partir de dados e estatísticas confiáveis e padronizadas.

1.1.2. Assunto - RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL
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1.1.2.1. Informação

Verificações efetuadas, conclusão quanto à desnecessidade de análise dos indicadores do Programa
1016 e ressalvas quanto a alguns requisitos dos indicadores do Programa 0419.

A partir  de  consultas junto ao SIGPlan – Sistema de Informações Gerenciais e  de Planejamento do
Governo Federal e ao Relatório de Gestão da Unidade – RG, foram levantados os seguintes indicadores
voltados a avaliar o desempenho dos programas gerenciados pela SCS:

 

Para definição do escopo da auditoria, verificamos que os dois primeiros indicadores do Programa 1016
- Artesanato Brasileiro não vinham sendo utilizados, pois não foram apurados durante todo o período do
PPA, e o terceiro indicador foi calculado apenas para o último exercício, tendo sido esclarecido pelo
gestor que o sistema destinado ao registro dos dados não apresentava à época uma base consistente de
informações  que  permitisse  a  adequada  mensuração  dos  indicadores.  Associado  ao  fato  de  que  a
reestruturação dos programas promovida para o PPA 2012-2015 extinguiu o Programa 1016, migrando
suas ações para o Programa 2047 – Micro e Pequenas Empresas e não incorporando os mencionados
indicadores, decidimos não dar continuidade à avaliação dos indicadores do Programa 1016. Assim, nas
análises foram abordados os indicadores do Programa 0419, cujas considerações estão dispostas nos dois
quadros a seguir.

 

file:///L:/SFC/DE/DEDIC/GEADS/Pasta Corrente das UJs/Exercício de ...

9 de 15 22/10/2012 09:25



 

file:///L:/SFC/DE/DEDIC/GEADS/Pasta Corrente das UJs/Exercício de ...

10 de 15 22/10/2012 09:25



De forma geral, os indicadores atendem aos requisitos de economicidade e comparabilidade. A avaliação
quanto à auditabilidade não se mostrou possível. Com relação aos requisitos de completude/validade e
acessibilidade/compreensão, outras limitações de análise também foram anotadas.

Necessário  ainda  acrescentar  que,  considerando  os  aspectos  definidos  como  essenciais  e  que
caracterizam o objetivo do Programa e o vinculam a objetivos estratégicos de governo, quais sejam a
geração de emprego, renda e  o estimulo às exportações, não foi verificado no PPA 2008-2011,  que
engloba o exercício em exame, indicador que abordasse a variável renda. Entretanto, na já mencionada
reestruturação dos programas para  o novo PPA, novos indicadores foram incorporados ao Programa
modificado,  dentre  eles o índice  de faturamento real de  micro e  pequenas empresas, suprimindo tal
carência.

2. CONTROLES DA GESTÃO

2.1. Subárea - CONTROLES INTERNOS

2.1.1. Assunto - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

2.1.1.1. Informação

 Avaliação da eficiência e eficácia dos controles internos utilizados pela Unidade em relação ao
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Programa 1016 - Artesanato Brasileiro.

Foram selecionados para análise os controles internos que a Unidade mantém em relação ao Programa
1016 - Artesanato Brasileiro, tendo como escopo a avaliação de sua eficácia e eficiência.   

Verificando o sítio da Unidade, vislumbra-se que nele existem informações quanto ao Programa 1016, de
onde se extrai que esse Programa está representado em cada uma das 27 Unidades da Federação por
meio das Coordenações Estaduais do Artesanato.

No referido sítio também se encontra o seguinte:

 Þ Portarias nºs: 29 – SCS, de 05 de outubro de 2010 e Portaria nº 08, de 15 de março de 2012, por meio
das quais a Unidade tornou pública a Base Conceitual do Artesanato Brasileiro;

 Þ Manual (que está sendo revisado) sobre o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro
–SICAB,  sistema  esse  que  é  utilizado  como  ferramenta  de  captação  de  dados  do  setor  artesanal
brasileiro, apresentando funcionalidades que possibilitam ao usuário a execução das seguintes tarefas:

 - Artesão - listar os artesãos/trabalhadores, os manuais cadastrados e incluir novos cadastros;

 - Entidade - listar as entidades cadastradas nas Coordenações Estaduais;

 - Núcleo –  listar os Núcleos cadastrados nas Coordenações Estaduais, podendo ser feita consulta por
núcleo, alteração de registros, inclusão de novo registro e exclusão de registros já cadastrados;

 -  Carteiras vencidas –  listar as carteiras de artesãos vencidas, realizar consultas sobre as que irão
vencer e também renovação das mesmas;

 - Geração de carteira – solicitar de geração da carteira de artesãos e/ou a segunda via da mesma;

 -  Usuário – o sistema oferece a possibilidade de listar todos os usuários cadastrados da coordenação,
realizar busca  pelo nome do usuário e/ou pela  situação e/ou pelo perfil,  alterar dados do usuário e
cadastrar novo usuário;

 - Transferência  de  artesão  –  o  sistema  oferece  a  possibilidade  de  realizar  a  transferência  de  um
artesão/trabalhador manual para outra coordenação;

 -Identificação da carteira – o sistema possibilita cadastrar e inserir a imagem do logo do estado, logo
do PAB Estadual e assinatura do coordenador do PAB Estadual; e,

 - Relatórios gráficos – o sistema permite a geração de relatórios e gráficos estatísticos e informações
gerenciais que possibilitam o controle do setor.

O sítio disponibiliza ainda  o processamento e saída de dados, relativos a cadastro, e ainda a elaboração
de relatórios e gráficos.

Pelas  informações extraídas  da  página  da  internet,  bem como pelos  documentos apresentados pela
Unidade, verifica-se que  ela mantém controles satisfatórios de sua rotina de trabalho em relação ao
programa  1016-  Artesanato  Brasileiro,  situação  corroborada   por  formulários  apresentados  e  pelo
disposto no Manual de Orientação do Programa do Artesanato Brasileiro. 

3. GESTÃO FINANCEIRA

3.1. Subárea - ANÁLISE DA EXECUÇÃO
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3.1.1. Assunto - ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL

3.1.1.1. Informação

Consistência das informações prestadas pela Unidade no Relatório de Gestão quanto a gestão de
renúncias tributárias.

A unidade declarou em seu Relatório de Gestão gerir Renúncias Tributárias e prestou informações sobre
o tema no referido documento. Tais renúncias consistem na redução a zero da alíquota do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre Remessas ao Exterior para Promoção de Serviços Brasileiros.

Segundo o Relatório de Gestão, o Sistema de Registros de Informações de Promoção - SISPROM  é a
ferramenta utilizada pelas empresas brasileiras para solicitar as remessas ao exterior efetuadas a título de
pagamento de despesas com promoção comercial de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros.

No âmbito do MDIC, o SISPROM é administrado pelo Departamento de Normas e Competividade no
Comércio  Exterior  (DENOC)  da  Secretaria  de  Comércio  Exterior  (SECEX).  No  que  concerne  à
Secretária  de  Comércio  de  Serviços,  especificamente  quanto  à  promoção  de  serviços brasileiros no
exterior, foi informado que em janeiro de 2010 entrou em funcionamento o Módulo S – Serviço do
SISPROM, sendo esse módulo de sua responsabilidade.

No Relatório a Unidade cita a legislação sobre a questão e assevera que os objetivos socioeconômicos do
benefício consistem em “aumentar a participação das empresas, principalmente das micro, pequenas e

médias, em eventos e feiras internacionais, fortalecer a promoção comercial brasileira no exterior e,

consequentemente, aumentar as exportações”.

Em entrevista  com servidores  da  Unidade,  foi apresentado  à  equipe  de  auditoria  o  funcionamento
gerencial do SISPROM. Atualmente, os solicitantes do benefício fiscal devem cadastrar-se previamente,
por meio eletrônico, e apresentar os pedidos de isenção individualmente, por evento que participam. Se
aprovado, é emitido um número de controle, que deverá ser apresentado para a entidade autorizada a
operar no mercado de câmbio, que fará a conferência da documentação relativa à regularidade tributária
ao efetuar a remessa.

Segundo os gestores, a  prestação de contas é  efetivada de forma virtual diretamente à  Secretaria da
Receita Federal do Brasil. A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem perfil de acesso ao sistema para
verificação das operações e cumprimento das suas atribuições legais. Foi verificado pela equipe que essa
sistemática  de  operacionalização  guarda  coerência  com o  disposto  no  Decreto  nº  6.761,  de  5  de
fevereiro de 2009.

Extraem-se do Relatório de Gestão produzido pela própria Unidade informações de que ela efetivamente
mantém controles e registros sobre as Renúncias Tributárias que estão a seu cargo, assim como também
ficou evidenciado, inclusive  pela confirmação pessoal feita pelos funcionários da Unidade, de que o
Sistema de Registros de Informações de Promoção (SISPROM) atende às rotinas de trabalho da Unidade
de forma satisfatória.

4. DESENVOLVIME MICRO/EMPRESAS PEQ E MÉDIO PORTE

4.1. Subárea - APOIO A INST.M.PEQ.E MÉDIAS EMPRESAS

4.1.1. Assunto - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS
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4.1.1.1. Informação

Consistência das informações e avaliação das transferências realizadas.

A Secretaria de Comércio e Serviços apresentou no Relatório de Gestão a relação dos instrumentos de
transferências vigentes no exercício de 2011, como segue:

Convênios CNPJ Vigência Situação Valor (R$)

  Início Fim   

702245 07.084.577/0001-78 31/12/2008 01/04/2011 Aguardando PC 405.300,00

721243 45.276.128/0001-10 31/12/2009 13/07/2011 PC em análise 174.200,00

726047 04.203.075/0001-20 31/12/2009 30/11/2012 Em Execução 788.000,00

722932 82.804.464/0001-08 01/12/2009 30/11/2010 A liberar 142.862,00

03/2010 00.038.174/0001-43 16/11/2010 15/11/2011 concluido 333.440,00

05/2011 00.038.174/0013-87 31/12/2011 31/05/2012 Em execução 341.290,00

06/2011 33.892.175/0001-00 31/12/2011 31/12/2013 Em execução 364.743,00

764811 05.507.500/0001-38 28/12/2011 30/06/2013 Em execução 1.563.860,00

03/2011 00.038.174/0013-87 21/11/2011 21/01/2013 Em execução 513.191,36

Valor     4.626.886,36

 

Foi informado pela Unidade que os instrumentos de transferências vigentes, no exercício de 2011, foram
celebrados entre os exercícios de 2008 e 2011, atingindo o montante de R$ 4.626.886,36 equivalente a
nove  ajustes.   Foram selecionados  para  análise  três  transferências,  atingindo  o  valor  total  de  R$
912.940,00, correspondente a aproximadamente 19 % do valor total, conforme demonstrado a seguir:

CONVÊNIO BENEFICIÁRIO VALOR (R$)
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702245 Instituto Euvaldo Lodi – Ceará 405.300,00

721243 Prefeitura Municipal de Araraquara – SP 174.200,00

03/2010 Fundação Universidade de Brasília - FUB 333.440,00

Total  912.940,00

Quanto ao  convênio nº 32/2008 (SIAFI: 702245),  firmado com o Instituto Euvaldo Lodi – Ceará,  teve
como objeto a promoção comercial do (s) arranjo(s) produtivo(s) local (is) de cerâmica vermelha, redes
de dormir,  confecções,  laticínios,  sorvete  e  cosméticos, no valor de R$405.300,00, com vigência  de
31/12/2008 a 01/04/2011. Das averiguações procedidas na documentação e informações apresentadas, 
verificamos que a vistoria “in loco” foi realizada pela Secretaria do Desenvolvimento da Produção –
SDP em 15/11/2011, com posterior emissão de Nota Técnica nº 521/CGAL/DECOI/SDP/MDIC/2011,
de 23/11/2011, aprovando a  Prestação de Contas Final.

Relativamente  ao   Convênio  nº  19/09  (SIAFI  721243),  celebrado  com a  Prefeitura  Municipal  de
Araraquara/SP,  objetivando  a  execução  do projeto Desenvolvimento de  Ações para  Capacitação de
Gestores e Empresários de Micro e Pequenas  Empresas, Gestores e Funcionários Públicos Municipais e
de  Entidades de  Classes Relacionadas às Micro  e  Pequenas Empresas,  com vistas à  construção de
estratégia  de  atuação setorial e  a  formulação,  implementação e  monitoramento de  políticas públicas
locais para micro e pequenas empresas dos municípios de Araraquara, São Carlos, Itirapina, Ribeirão
Bonito, Descalvado e Rio Claro, denominados de região Centro Paulista, no valor de R$174.200,00, com
vigência  de  31/12/2009  a  13/07/2011,  verificamos  que  a  prestação  de  contas  foi  apresentada  em
31/01/2012.

Quanto ao Termo de Cooperação nº 03/2010, o mesmo foi celebrado com a Fundação Universidade de
Brasília,  tendo  como  finalidade  promover  a  capacitação  de  artesãos  e  multiplicadores  e  dos
Coordenadores  Estaduais  do  Programa  do  Artesanato  Brasileiro,  mediante  o  estabelecimento  de
parcerias  com  entidades  públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor,  com  vigência  de  16/11/2010  a
15/11/2011,  no  valor  total  de  R$333.440,00,  sendo  a  importância  de  R$60.000,00  referente  a
contrapartida.  Das análises procedidas na  documentação,  verificamos que  a  prestação de  contas do
referido termo foi aprovada pela área técnica.

Verificamos, com relação aos artigos 11 e 25 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, nos processos
selecionados para análise, que a Unidade observou a legislação mencionada.

No exercício em análise não houve instauração de processo de Tomada de Contas Especial.

As  informações  referentes  às  transferências  concedidas  e  às  vigentes  no  exercício  de  2011  foram
atualizadas no SICONV.

As  informações  prestadas  pela  Secretaria  de  Comércio  e  Serviços  no  tocante  às  transferências
concedidas  mediante  convênios  e  termos  de  acordo  são  consistentes,  conforme  análise  feita  na
documentação e registros em sistemas informatizados.

Quanto a realização de chamamento público, observamos que a Secretária de Comércio e Serviços, após
a  edição do Decreto 7.568/2011,  ficou impossibilitada  de  firmar  novos convênios até  que  o  MDIC
definisse o modelo de edital de chamamento público a ser utilizado no âmbito da Pasta. A esse respeito,
foi emitida a Nota de Auditoria n° 201203767/01, com recomendação para que a Consultoria Jurídica
adote providências com a brevidade necessária para conclusão da análise que lhe cabe acerca do modelo
de edital de chamamento público do MDIC.
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 Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

Certificado: 201203767 
Unidade Auditada: Secretária de Comércio e Serviços/MDIC 
Exercício: 2011 

Processo: 52000.008182/2012-11 

Município/UF: Brasília/DF 
 

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente 
aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 01 de janeiro de 2011 a 
31 de dezembro de 2011. 

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, 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. 

Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203767, proponho que o encaminhamento das contas 
dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010, constantes da folha 28 do processo, 
seja pela regularidade. 

 
Brasília/DF, 19 de julho de 2012. 

 

________________ORIGINAL ASSINADO________________ 

WILLIAM GUEDES 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área 

de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Substituto 
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