
Salvador, 14 de agosto de 2020. 

À Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL) 

Att.: Srª Haytana Miranda Siqueira Braga 

Relatório para disseminação de conhecimentos adquiridos em evento externo

Curso Inteligência de Controle 

Nos   termos   do  Ato   nº   90/2016,   item   f,   relativo   ao   compromisso   do   servidor   de

"disseminar os conhecimentos adquiridos nos eventos externos custeados pelo TCE/BA, por meio

de explanações ou relatórios", apresento a seguir informações teóricas sobre o curso realizado pelo

Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, no período de 02 a 04/12/2019, ministrado pelo

instrutor Carlos Roberto Takao Yoshioka.

O   principal   conceito   abordado   no   curso   foi   sobre   o  Ciclo   da   Inteligência,

esquematizado na figura abaixo:
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Conforme   explicado   pelo   instrutor  Takao,   a   Unidade   de   Inteligência   precisa   estar

alinhada à estratégia da organização para atender de forma efetiva seus usuários.

Assim, o Ciclo da Inteligência começa com o processo de  Orientação, quando são

estabelecidas as necessidades de conhecimento dos usuários. Nessa etapa, são definidos os temas

prioritários, a periodicidade da coleta dos dados e as análises que devem ser realizadas para se

produzir conhecimento. Além das atividades rotineiras, solicitações de análises eventuais e por

iniciativa da própria Unidade de Inteligência também são definidas.

Já a etapa de Produção de Conhecimento é subdividida em cinco fases:

a) Planejamento: é a fase na qual o analista de Inteligência, encarregado de produzir um

conhecimento, realiza o estudo preliminar e geral do problema e estabelece os procedimentos

necessários para cumprir sua atribuição;

b) Reunião de dados e conhecimentos: são reunidos dados e conhecimentos necessários

ao esclarecimento de aspectos essenciais não conhecidos, que podem ser coletados – já disponíveis

interna ou externamente  –  ou buscados através da área operacional ou de outras  unidades  de

inteligência;

c)  Análise  e   Síntese:  deve-se  separar   os   dados   e  conhecimentos   e  dividi-los   para

analisar se servem ou não para responder os aspectos essenciais a se conhecer, além de julgar a

confiabilidade das fontes e a veracidade dos conteúdos. Os conhecimentos produzidos nesta fase

devem ser integrados com os conhecidos anteriores.

d) Interpretação: são procedimentos para interpretação: 

d.1)  Estudo   dos   fatores   de   influência:   causas   que   condicionam   a   trajetória   do

fenômeno;

d.2) Delineamento da trajetória: cadeia de causa e efeito entre  aspectos conhecidos e a

situação em estudo;
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d.3) Significado final: é o resultado da fase da interpretação. Compreende a imagem,

formulada pelo analista, representativa do fato ou situação em estudo;

d.4) Continuidade: consiste na manutenção das tendências do desenvolvimento do fato

ou situação em estudo;

e)  Formalização  e  difusão:  elaboração  do  relatório  de  inteligência  e  seu

encaminhamento às pessoas devidamente envolvidas.

A etapa de Utilização dos Conhecimentos consiste no processo decisório sobre o que

fazer com a situação analisada. As seguintes perguntas auxiliam nesse processo:

a) A fiscalização do objeto de controle relacionado ao caso é competência do Tribunal? 

b) Há risco, relevância, materialidade, operacionalidade e oportunidade que justifique a

realização de uma ação de controle? 

c)   Qual   ação   de   controle   deve   ser   adotada   (de   iniciativa   própria   do   Tribunal:

representação, proposta de auditoria, solicitação de informações adicionais)?

d)   Posso   arquivar   o   caso   e   deixar   de   adotar   uma   ação   de   controle   por   falta   de

credibilidade da denúncia? (confiabilidade da fonte e veracidade do conteúdo)

e) Há indícios suficientes de crime para encaminhar a denúncia para o Ministério

Público?

 f) Devo realizar uma operação conjunta com outro órgão ou entidade?

Atenciosamente,

Sérgio Lima Andrade
Matrícula: 751017
Gerência de Informações Estratégicas e Apoio à Auditoria
CEDASC
sandrade@tce.ba.gov.br
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