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Resumo: 

 O objetivo principal desta pesquisa é avaliar até que ponto a mudança de 

mecanismos de controle numa organização pública contribui para melhorar o desempenho 

na sua atividade fim. Trata-se de um estudo de caso da mudança ocorrida no final de 1999 

na Diretoria de Fiscalização do Banco Central do Brasil. Ao receber a atribuição de 

implementar uma estrutura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro através do 

Sistema Financeiro Nacional, esta organização absorve a equipe de monitoramento de 

câmbio, originalmente ligada à Diretoria de Assuntos Internacionais, e reorienta sua 

estrutura de controle, com vistas ao alcance da nova missão. O entendimento dos 

condicionantes e do modo da mudança, das dimensões e formas de controle organizacional 

e das diferentes abordagens do desempenho forma o embasamento teórico do estudo. Os 

dados secundários, básicos para a caracterização das variáveis, foram coletados 

principalmente em bases de dados, publicações e documentos internos do Banco Central do 

Brasil. Os resultados encontrados apontam uma flexibilização significativa da organização 

em foco, que não teve contrapartida favorável no desempenho medido pelos indicadores 

selecionados para esta pesquisa. Estes resultados, em retrospecto com a implementação da 



mudança, sugerem a influência de um conjunto de fatores não considerados neste processo, 

tais como a adequação do pessoal e a legitimação da nova forma de trabalho. Recomenda-

se que sejam mantidos pela organização os desenvolvimentos alcançados com a nova 

estrutura de controle, mas que sejam reforçadas as atividades que geram os resultados 

positivos em termos de desempenho. Alguns temas para futuros trabalhos são apresentados, 

destacando-se o estudo dos efeitos da implantação do sistema preventivo nas instituições 

financeiras supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. 


