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RESUMO 

As democracias desenvolvidas só se cristalizam quando o exercício das  políticas tem 

duas dimensões: a primeira é a dimensão das decisões políticas de governo: na qual, o 

governante cumpre prioridades e orientações que submetem eleitoralmente à população. A 

segunda é a dimensão da funcionalidade do Estado: capaz de transformar políticas em ações 

convergentes para realização dos resultados negociados. 

A  consolidação da democracia e o conseqüente aumento da demanda social por 

decisões e ações públicas e governamentais, capazes de gerar resultados que atendam 

coletivamente os diferentes segmentos da sociedade e capazes de agregar e articular valores 

adicionais à seus interesses, impõe ao setor público, grandes desafios de gestão de políticas 

públicas. 

Atualmente, a condição indispensável para garantir um padrão mínimo de 

governabilidade, sem dúvida, é a de superar esses desafios, no plano da gestão pública, 

exigidos para a promoção do desenvolvimento econômico, no âmbito democrático, para 

alcançar os valores político-institucionais da sociedade. 

É inegável, no entanto,  a universalidade dos desafios de gestão pública a que estão 

sujeitos os sistemas administrativos modernos. Todos requerem; para realização de melhores 

resultados, satisfazer os atributos de velocidade, flexibilidade, integração e inovação, dentre 

outros. 

Essa difusão de doutrinas de gerenciamento público orientadas para resultados está 

se refletindo na institucionalização de  novos tipos de atividades burocráticas e dentre este 

acervo de abordagens, destaca-se como de fundamental importância a denominada Auditoria 

de Desempenho. 

Este trabalho pretende descrever como os órgãos de controle e em especial o 

Tribunal de Contas da União, sensíveis as demandas da sociedade e atendendo a nova 

ordem constitucional estão se estruturando para enfrentar os novos desafios organizacionais 

e institucionais em conseqüência da redefinição gradual de sua tarefa, cada vez mais sujeita 

as incertezas decorrentes da natureza íntima da auditoria de desempenho, em 

desenvolvimento, face a auditoria tradicional, que os caracteriza em geral. 

O objetivo, portanto, é a análise dos desafios organizacionais e conseqüentes 

processos de mudanças das estruturas organizacionais a serem enfrentados pelos Tribunais 

de Contas em geral, que acreditamos ajudará a mapear caminhos avaliando elementos 

propulsores e restritivos às inovações que se pretende introduzir nos sistemas de controle 

necessários a avaliação dos programas governamentais. 
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ABSTRACT 

The developed democracies only have results or crystallise, when the exercise of 

the government policies  has two dimensions: the first one, is the dimension of the 

government decisions making: in which, the governor accomplishes the priorities and 

orientations submitted to  the population by electoral decisions. Then the second 

dimension, is the functionality of the State: capable to transform policies into convergent 

actions for accomplishment of the negotiated results.  

The consolidation of the democracy and the consequent increase of the social 

demand by decisions and public and government lawsuits, able to generate results that 

attend collectively the different levels of the society and able to aggregate and articulate 

additional values to their interests, imposes to the public sector administration, great 

challenges of public policies. 

Nowadays, the indispensable condition to guarantee a minimum governmental 

benchmark, it to overcome these challenges, in the plan of the public administration, 

demanded for the promotion of the economic development, in the democratic scope, to 

reach the politician-institutional values of the society. 

However, It is undeniable, the universality of the challenges of public 

administration that consequently, are the effects of modern administrative systems. To 

attempt  the best result, the mast satisfy the attributes of speed, flexibility, integration and 

innovation, amongst others.  

The diffusion of guided doctrines of public management by results is  reflecting in 

the institutionalization of new types of bureaucratic activities and amongst this context, it is 

distinguished as a basic importance of what we call Performance Audit.  

This work intends to describe how the control organs and especially the Accounts 

Court of the Union, the sensitive demands of the society, and attending to new 

constitutional order, they are structuring itself to face the new organizational and 

institutional challenges, in consequence of the gradual redefinition of your task, more and 

more liable uncertainties, current of the intimate nature of the performance audit, in 

development, face the traditional audit, which characterizes them in general. 

Therefore, the main goal of this these, is the analysis of the organizational 

challenges and consequently ,the lawsuits changes of the organizational structures faced 

in general by the Brazilian’s Accounts Courts, which we believe, will help to elaborate 

paths of propulsive evaluating and restrictive elements to the innovations that are 

intended to introduce the systems of necessary control in the evaluation of government 

programs. 
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temas não  tem e nem poderia ter a pretensão de esgotar o assunto,  nem a de a resolver 

todos os problemas administrativos e gerenciais que afetam a avaliação e a auditoria dos 

programas governamentais no Brasil, sinto-me honrado e feliz pela experiência e pela   

oportunidade concedida pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 
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que ao me  proporcionar a chance de apresentar essas idéias, contribuiu de forma 

relevante na minha formação acadêmica, profissional e pessoal. 

Tenho a convicção de que este trabalho, contribuirá, de alguma forma com os 

estudiosos da área e com o contribuinte brasileiro, uma vez que apresenta novas 

abordagens para se avaliar a aplicação dos recursos públicos utilizados nos diversos 

programas governamentais. 

Desenvolve-se, no presente trabalho, “As novas doutrinas de administração 

pública e os seus reflexos no controle e na auditoria de desempenho dos programas 

governamentais”, incluindo as medidas técnicas e administrativas de modelagem 

organizacional dos Tribunais de Contas para atender a  nova atividade que se impõe.  

Apresenta–se, as novas doutrinas da administração aplicadas no setor público e a forma 

de avaliação das políticas implementadas pelos diversos programas governamentais, sob 

a ótica moderna da chamada auditoria de desempenho que avalia  a efetividade  dos 

gastos e a  conseqüente satisfação ou não  da sociedade quanto ao “produto” que está 

sendo entregue pelo administrador público ao longo de sua gestão. 

 O  primeiro  capítulo identifica o problema, esclarece a relevância  e a delimitação 

do estudo, propõe a metodologia necessária para se alcançar os seguintes objetivos: 

apresentar as novas doutrinas de gestão pública referenciadas na literatura, analisando 

as suas implicações para a função do controle externo e identificando em particular os 

requisitos de mudança organizacional e administrativa implementadas no TCU,  ao 

introduzir a auditoria de desempenho no seu arcabouço de atividades a serem 

desenvolvidas.  
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Aborda-se no capítulo 2, as novas doutrinas de administração pública que 

envolvem abordagens de planejamento e gestão orientados por indicadores de eficiência 

que contribuem para a avaliação  dos programas governamentais. 

 Salienta-se no capítulo 3,  a necessidade de se estruturar adequados sistemas de 

controle governamental como mecanismos sistêmicos de prevenção de riscos e 

avaliação dos resultados alcançados na gestão dos recursos públicos, consubstanciados 

pelas respectivas competências legais definidas,  visando a  realização de tal atividade. 

Enfatiza-se, ainda, a relevância de se adotar a auditoria de desempenho e avaliação de 

programas nesse processo. 

No capítulo 4, compara-se as técnicas de auditoria tradicionais em relação a 

moderna abordagem da chamada auditoria de desempenho. São relatadas também,  

algumas experiências desse tipo de auditoria, que busca a economicidade, a eficiência, a 

eficácia e principalmente a efetividade da aplicação dos recursos públicos.  

Aborda-se no capítulo 5, em síntese, as considerações específicas da gestão de 

recursos públicos e avaliação de programas governamentais. Apresenta-se a evolução 

alcançada pelo Tribunal de Contas da União  na realização de trabalhos de Auditoria de 

Desempenho, ressaltando-se a atitude pioneira que a incorporou ao arcabouço das 

novas doutrinas de administração pública no Brasil,  analisa-se o conseqüente reflexo  

dessa nova forma de avaliação da gestão dos recursos públicos nos sistemas de controle 

pretendendo-se apontar os indicadores de desempenho que irão nortear os resultados 

alcançados pelos gestores na implementação de políticas públicas.  

Finalmente, no capítulo 6, apresenta-se os fundamentos de modelagem 

organizacional , haja visto as implicações  na estrutura administrativa dos Tribunais de 

Contas para se adequarem aos novos desafios que enfrentam e enfrentarão, em 

conseqüência da redefinição gradual de sua tarefa cada vez mais sujeita a incertezas que 

caracteriza esse novo conceito de avaliação de programas que vai além dos limites da 

legalidade decorrente da natureza íntima da Auditoria de Desempenho face a Auditoria 

Tradicional, que os caracteriza em geral. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É um direito indelegável do cidadão, saber como estão sendo aplicados os 

recursos arrecadados da sociedade. 

A consolidação da democracia, e o conseqüente aumento da demanda social por 

decisões e ações públicas e governamentais, capazes de gerar resultados que atendam  

os diferentes segmentos da sociedade, crescentemente capacitados para melhor 

agregação e articulação de seus interesses, impõe ao setor público substanciais desafios 

de gestão. 

Hoje não há mais dúvidas de que vencer tais desafios, no plano da gestão 

pública, é condição indispensável à garantia dos padrões mínimos de governabilidade, 

promotora do desenvolvimento econômico, na ambiência democrática.  

É inegável, no entanto,  a universalidade dos desafios de gestão a que estão 

sujeitos os sistemas administrativos modernos. Todos requerem, para realização de 

melhores resultados, satisfazer os atributos de velocidade, flexibilidade, integração e 

inovação, tornando mais permeáveis suas fronteiras hierárquicas, verticais; de 

especializações e funcionais, horizontais; externas; e geográficas. 

A difusão dessas doutrinas de gerenciamento público  orientadas a resultados 

está se refletindo na institucionalização de um novo tipo de atividade de controle, e dentre 

o novo acervo de abordagens, destaca-se como de fundamental importância a 

denominada  Auditoria de Desempenho. 

Este trabalho pretende descrever e analisar como os órgãos de controle, 

sensíveis as demandas da sociedade, e atendendo à nova ordem constitucional, estão se 

estruturando para enfrentar os novos desafios organizacionais e institucionais, em 

conseqüência da redefinição gradual de sua tarefa, cada vez mais sujeita a incertezas, 

decorrentes da natureza íntima da auditoria de desempenho, em desenvolvimento,  face 

a auditoria tradicional, que os caracteriza em geral. 

Assim, a questão que se propõe como desencadeadora da pesquisa a ser levada 

a efeito é: Quais são as medidas técnicas, administrativas e organizacionais em evolução 

nos órgãos de controles  dada a redefinição de sua tarefa, visando à operacionalização 

da auditoria de desempenho no contexto da avaliação dos programas governamentais. 
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1.1  Objetivo final 

 

Identificar, descrever e analisar  variáveis fundamentais de modelagem para uma 

adequada estrutura técnica e administrativa necessária ao  desenvolvimento do trabalho 

de auditoria, no sentido de atender a nova demanda que amplia a missão dos Tribunais 

de Contas:  a chamada Auditoria de Desempenho. 

 

1.1.1  Objetivos intermediários 

 

a) Apresentar as novas doutrinas de gestão pública referenciadas na literatura, 

e as suas implicações para a função do controle externo; 

b) Analisar a natureza da atividade de auditoria de desempenho, cotejando-a 

com a auditoria tradicional; 

c) Identificar os requisitos de mudança organizacional que a redefinição da 

atividade coloca para os Tribunais de Contas; 

d) Analisar a evolução alcançada pelo Tribunal de Contas da União nesta 

direção, tanto no que diz respeito à introdução da auditoria de desempenho, 

como  em relação a seus ajustes estruturais e funcionais para o 

desempenho da tarefa ampliada. 

 

1.2  Delimitação do Estudo 

Sabemos que o controle  nas entidades governamentais, além de envolver 

princípios referentes à segregação de funções, processo decisório, estrutura 

organizacional, dentre outros, é concebido com base  em um conjunto de regras relativas 

ao orçamento, à contabilidade e à auditoria. 

Claro está que  a pesquisa  não pretende abordar este universo todo, de órgãos, 

estruturas e usuários, o que tornaria o estudo inviável pela sua extensão. Vários outros 

estudos poderiam derivar  daí. 
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Seria ideal que ao estudar os mecanismos de controle e os órgãos legalmente 

responsáveis, fosse possível realizar uma avaliação de um todo sistêmico, desde o 

planejamento até os detalhes da operacionalização. No entanto, considerando as 

inúmeras variáveis envolvidas, o estudo está circunscrito, fundamentalmente, àquelas 

referentes  às implicações para a mudança organizacional do Tribunal de Contas da 

União decorrentes da introdução da Auditoria de Desempenho. 

 

1.3  Relevância do Estudo 

As democracias desenvolvidas só se cristalizam como tais quando as ações 

políticas tem duas dimensões: uma delas é a dimensão de governo, política, em que o 

governante eleito cumpre o programa submetido eleitoralmente à população. Trata-se de 

atividade descontínua que varia conforme o tempo e as demandas do eleitorado; a outra 

é a dimensão do Estado, com funções contínuas e permanentes, como a fiscalização 

tributária, a diplomacia e a defesa nacional. 

No Estado moderno, as finanças públicas não são somente um meio de assegurar 

a cobertura para as despesas do governo; são, também, fundamentalmente, um meio de 

intervir na economia, de exercer pressão sobre a estrutura produtiva e de modificar as 

regras da distribuição da renda. 

Para  Martins (1997, p.7):  

“Com este instrumental, as finanças públicas, de simples provedoras de recursos, 
passaram a confundir-se com a nova finalidade do Estado, qual seja, a de estabelecer um 
equilíbrio geral das estruturas institucionais  (jurídica, política, moral e religiosa), o que 
ultrapassa de muito o conceito clássico e restrito do equilíbrio orçamentário”. 

Deste modo, as finanças públicas envolvem toda a ação do Estado para 

satisfação das necessidades coletivas e, como conseqüência, o estudo da conveniência 

e oportunidade da adequabilidade das ações a serem desenvolvidas para o atendimento 

de tais necessidades. 

 É fato, que o atendimento das necessidades públicas é obtido por intermédio de 

imensa rede de serviços mantida pelo Estado. No desempenho dessas atividades, o 

governo tem de valer-se do trabalho do homem, operando nas mais diferentes 

especializações e tem de adquirir materiais de consumo e bens permanentes. O governo 

paga pela obtenção desses recursos. Portanto, precisa procurar obter a quantidade 

necessária de numerário para efetuar os pagamentos. 
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Essa atividade   exercida   pelo  governo, de obtenção de recursos                  

(receitas orçamentárias, financiamentos e empréstimos), e sua aplicação             

(despesa pública) denomina-se atividade financeira. É, pois, a atividade financeira do 

governo que lhe possibilita realizar todas as atividades. 

Assim, é  urgente que os nossos sistemas de controle saiam da esfera da simples 

legalidade, da observação das formalidades que quase sempre são cumpridas, e penetre 

na esfera da economicidade, efetividade, eficácia e eficiência da gestão. Esse enfoque do 

sistema de controle  que dá prioridade à qualidade do gasto e não apenas à sua 

legalidade,  contribui para a adequada realização das ações governamentais e para  a 

discussão sobre a necessidade de resultados efetivos na gestão dos recursos públicos, 

favorecendo o aprimoramento desse processo gerencial. 

As ações de controle passam a ter um maior alcance, transcendendo, dessa 

forma, aos aspectos antes predominantes da legalidade e do formalismo contábil,  

transformando-se em ações de mudança da gerência dos recursos públicos, e não 

apenas ações  identificadoras de erros. 

Sem dúvida alguma é muito difícil exigir-se mudanças de comportamentos 

adotados tradicionalmente, sem que haja preocupação em melhorar a qualidade das 

informações para  a tomada de decisões, seja pelo gestor, seja pelo contribuinte 

interessado no controle externo. 

Entretanto, há que alertar para o fato de que hoje esses comportamentos têm que 

se modificar, principalmente quando a Constituição da República determina que as 

entidades governamentais coloquem à disposição dos contribuintes as suas respectivas 

prestações de contas, para argüição da legitimidade das ações ali descritas. Tome-se 

como exemplo o ocorrido nas empresas de capital aberto que, para justificarem 

aumentos de capital no sentido de expandirem as suas atividades, melhoraram as suas 

respectivas concepções contábeis, tornando-as mais informativas e gerenciais. 

É evidente que a preocupação do contribuinte não se limitaria aos aspectos legais 

das operações realizadas pela entidade governamental, mas se estenderia àquelas que 

dizem respeito à eficiência, à economicidade e à efetividade, pois é um direito que lhe 

cabe saber de tudo o que ocorre na Administração Governamental. Daí a necessidade de 

melhorar a estrutura ou  a concepção informativa e dar o cunho gerencial aos 

instrumentos de controle governamental, a fim de que questões da mais alta relevância 

sejam discutidas e solucionadas. É mais do que claro que isto se estende ao gestor 



 8

público,   que deve ser   cobrado por corrupção  objetiva, por desperdício, por abuso de 

custos, por incapacidade de alcançar metas e objetivos e não apenas por desvios 

comportamentais. 

O estudo dos avanços no controle  da gestão dos recursos públicos  por meio da 

auditoria de desempenho dos programas governamentais, como se apresenta no 

Tribunal de Contas da União, tem o  propósito de analisar os desafios organizacionais 

que são colocados para o órgão de controle externo. O intuito é contribuir com todos os 

profissionais, vez que  muitas entidades de controles governamentais, ainda não deram 

conseqüencia às  mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988 e continuam a 

tratar da legalidade e da legitimidade, sem qualquer avanço nos aspectos que atualmente 

denominamos os quatro “Es “: Economicidade, Eficiência , Eficácia e Efetividade. 

Estamos, portanto, procurando com este trabalho priorizar as ações preventivas e 

a transparência das transações e dos gastos efetuados pela Administração Pública, 

utilizando-se de um enfoque de gerência por resultados, dando especial atenção à 

análise da eficiência e eficácia da gestão pública e dos programas de governo, e a 

análise do atingimento dos objetivos das instituições e das ações governamentais. Para 

tanto o estudo dos desafios organizacionais e conseqüentes processos de mudanças das 

estruturas organizacionais a serem enfrentados  pelos Tribunais de Contas em geral, 

ajudará a mapear caminhos avaliando elementos propulsores e restritivos às inovações 

que se pretende  introduzir nos sistemas de controle.  Aí  reside sua relevância. 

O estudo poderá servir de subsídio às organizações públicas brasileiras, que 

possuam como missão institucional definida no Art. 74 da Constituição Federal de 1988, 

o exercício do controle e de auditoria das contas, contribuindo para o planejamento e 

operacionalização desses sistemas de controle no que tange a gestão dos recursos 

públicos. 

  

  

1.4 Metodologia 

A história do desenvolvimento da Europa e da América do Norte no século XIX e a 

do Leste asiático no fim do século passado demonstrou as recompensas econômicas da 

formação de um setor público efetivo. A  auditoria de desempenho está sendo  

rapidamente aceita como um novo tipo de atividade profissional de revisão 

governamental ex-post. Essa categoria envolve tanto alguns tipos familiares de trabalhos 
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de revisão, como as auditorias de eficiência e a de efetividade, bem como formas menos 

conhecidas, como as auditorias de informação gerada pelos sistemas de gerenciamento 

de desempenho. 

Para Barzelay (1997. P.1): 

O surgimento  dessa nova categoria no vocabulário da administração pública indica que 
um processo de demarcação  de um novo domínio da atividade burocrática está em 
andamento. 

No momento em que as doutrinas de gestão pública encontram-se em evolução 

contínua e a auditoria de desempenho não foi ainda completamente institucionalizada,  e 

considerando que  o desenvolvimento dessa atividade está intimamente ligado à 

introdução de novas abordagens de gerenciamento do setor público, fica claro que  

deverá ocorrer uma ampliação da missão do  órgão regulador ou controlador.  

A nova teoria sociológica institucionalista ( Meyer and Rowan , 1991)  sugere que 

na medida que a auditoria de desempenho tornar-se mais institucionalizada, o nível 

dessa atividade deve aumentar, talvez acompanhado pela criação de subdivisões 

distintas ou pela expansão das “linhas de produtos”. 

         1.4.1 Tipo de pesquisa 

Utilizando a taxonomia proposta por Vergara (1990) , esta pesquisa pode ser 

classificada  quanto aos fins em explicativa e descritiva. Quando aos meios, ela foi 

bibliográfica, documental e de análise de caso.  

1.4.1.1 Quanto aos fins 

• Descritiva -  tendo em vista que buscará identificar   nas rotinas de trabalho e 

na estrutura administrativa do Tribunal de Contas da União, qual a posição do 

órgão em relação à realização de auditoria de desempenho e avaliação de 

programas na prevenção da ocorrência de falhas ou irregularidades no 

processo de execução das despesas por parte das Unidades Gestoras. 

• Explicativa – em virtude  da tentativa de esclarecimento e avaliação das 

variáveis que atuam no processo de auditoria de desempenho dos programas 

governamentais. 
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1.4.1.2  Quanto aos meios de investigação 

• Bibliográfica  -  em função  do estudo  sistemático realizado a partir de material 

publicado em livros, revistas, jornais, teses e dissertações. 

• Documental  - porque foram analisados documentos do Tribunal de Contas da 

União   não disponíveis ao público em geral. 

• Estudo de caso  -  em virtude da  pesquisa proposta estar circunscrita a uma 

determinada organização:  Tribunal de Contas da União. 

 

 

1.5 Justificativa da escolha do TCU para a análise do caso  

Instituição centenária,  o TCU completará   no ano de 2002, 112 (cento e doze) 

anos de existência e bons serviços prestados a nação brasileira  na  nobre missão de 

fiscalização da coisa pública. Os princípios de sua criação refletem idéias que iluminaram 

a República e permanecem vivos no ideal buscado pela Corte. 

O  Tribunal de Contas da União , teve com a promulgação da Constituição de 05 

de outubro de 1988, inovações significativas introduzidas na dinâmica e no conteúdo do 

controle dos atos que, mediata ou imediatamente, geram dispêndios para os cofres 

públicos. 

Junta-se a isso  as mudanças  introduzidas na última década na administração 

pública brasileira  com a denominada reforma administrativa gerencial.  Tal reforma 

introduziu novos conceitos e abordagens na gestão dos recursos públicos, tornando 

necessária modificações na competência atribuída ao TCU, nos artigos 70 e 71 da Carta 

Magna ,  promovidas pela Emenda Constitucional nº 19/98, que ampliou o mandato dos 

Tribunais de Contas ao inserir  duas novas dimensões quando do exercício do controle . 

“A primeira, quanto ao princípio da efetividade, que juntamente com os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem nortear a 

administração pública. A Segunda refere-se ao alcance do controle. De acordo com a 

nova redação dada ao  parágrafo único do Art. 70, não só as pessoa físicas ou jurídicas 

públicas estão sujeitas à prestação de contas, mas também as pessoas jurídicas de 

direito privado. “ ( Relatório de Atividades do TCU, 1999, pág. 13) . 
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Recorremos, portanto,  ao Tribunal de Contas da União, por ser o que apresenta o 

maior número de Unidades Gestoras vinculadas, conseqüentemente,  com o maior 

volume de transações.  Alia-se , ainda, o fato de ter sido, até o momento a única Corte de 

Contas no Brasil que   está  aplicando e aperfeiçoando os conceitos  técnicos e 

administrativos da atual  e denominada auditoria de desempenho , desde  1995, quando 

adotou o  Manual de Auditoria de Natureza Operacional,   atualizado  em 10 de julho de 

2000, por meio da portaria nº 144,   utilizando-o como  fonte de orientação aos seus 

auditores no que tange ao exercício dessa nova atividade desenvolvida pelo TCU, que 

inclui a auditoria de desempenho e a avaliação de programas. 

O universo da pesquisa está, portanto, adstrita à estrutura de controle externo do 

governo federal, que possui como Órgão Central, o próprio Tribunal de Contas da União. 

Contando atualmente com 44 (quarenta e quatro) secretarias,  cobrindo todo o país, 

situado no Distrito Federal – Brasília, o TCU possui competência  definida 

constitucionalmente  como órgão  técnico que deve auxiliar o Congresso Nacional, tendo 

sob a sua fiscalização   atualmente todas as  Unidades Gestoras na esfera federal, com 

atribuições de gerir a provisão de créditos orçamentários  e consequentemente 

financeiros a elas destinado, levando-se em consideração, ainda, o fato de que o Tribunal 

exerce atividade peculiar uma vez que possui o maior número de Unidades Gestoras 

vinculadas. Conseqüentemente,  pelo maior volume de transações, processos e 

documentos a serem analisados,  julgamos o TCU representativo para o desenvolvimento 

do nosso trabalho. 

É conveniente observar, no entanto, que o aprendizado institucional do TCU é da 

mais alta relevância também para as cortes de contas estaduais e municipais, dado o 

“efeito mimetismo”, bem conhecido na federação, considerando o papel de liderança 

técnica exercido por muitos órgãos federais. 
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1.6 Coleta de dados 

Os dados foram coletados por intermédio dos seguintes procedimentos: 

• Pesquisa bibliográfica realizada na literatura existente sobre o tema – O 

controle externo nas organizações públicas - e sobre o tema específico do 

problema –auditoria de desempenho – na legislação pertinente ao assunto, em 

livros, revistas especializadas, teses e dissertações.  

• Pesquisa documental  realizada no próprio Tribunal de Contas, no qual 

verificou-se  como  as rotinas de auditoria de desempenho e avaliação de 

programas estão sendo  realizadas. 

• Pesquisa de campo realizada por intermédio de entrevistas junto aos Analistas 

de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, autoridades e estudiosos 

que atuam direta ou indiretamente na área de auditoria de desempenho e 

avaliação de programas governamentais.  

 

1.7 Tratamento dos dados  

Foi utilizada  a orientação referente ao método hipotético-dedutivo, por ser o mais 

adequado ao problema que tentamos resolver, de caráter prescritivo. 

Depois de coletados, os dados da pesquisa de campo, procuramos, então,  

identificar com os entrevistados quais os fatores que consideram mais  importantes para 

os objetivos da pesquisa. 

Os dados resultantes das pesquisas bibliográfica e documental e aqueles obtidos 

nas entrevistas foram cotejados entre si de maneira a extrair o material necessário para a 

identificação do conjunto de sugestões objeto deste estudo. 
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1.8 Limitações do método 

O método escolhido, apesar de nos parecer o mais adequado para a condução do  

estudo, apresenta algumas limitações. Será conveniente discorrermos um pouco sobre 

elas. 

Acreditamos que a primeira esteja relacionada à amostra escolhida. Havia a 

impossibilidade de estendermos a pesquisa a todos os Tribunais de Contas existentes na 

federação, pois, isso, a tornaria abrangente demais, correndo-se o risco de não terminar 

no prazo previsto ou implicar em perda de profundidade. Outra limitação ocorre devido 

às técnicas empregadas de entrevistas. 

Devemos levar em conta que  apresentam as seguinte desvantagens ( Gil, 1987 ): 

• A falta de motivação do entrevistado para responder às perguntas que lhe são 

feitas; 

• A inadequada compreensão do significado das perguntas; 

• A influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o 

entrevistado; 

• fornecimento de respostas falsas, determinadas por razões conscientes ou 

inconscientes; 

Apesar dessas limitações, o método e as técnicas escolhidas, a nosso ver, ainda 

se justificam como os mais adequados aos propósitos de nossa investigação. 
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2.  NOVAS DOUTRINAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

2.1  Introdução  

Ao iniciarmos a abordagem desse tema, cabe salientar que os conceitos aqui 

identificados como novas doutrinas de administração pública, na verdade, são aplicações 

de doutrinas utilizadas pela administração geral e que somente agora estão sendo 

implantados com maior vigor nas organizações governamentais, sendo, portanto, novas 

doutrinas apenas no âmbito da administração pública e no nosso caso em especial, 

aquelas aplicadas no Brasil.   

Antes da integração mundial dos mercados e dos sistemas produtivos, os Estados 

podiam ter como um de seus objetivos fundamentais proteger as respectivas economias 

da competição internacional. Com a aceleração do desenvolvimento tecnológico ocorrido 

na segunda metade deste século, o sistema econômico mundial passou por uma 

profunda transformação. Com a redução brutal dos custos de transporte e de 

comunicação, a economia mundial tornou-se muito mais integrada e competitiva  e as 

possibilidades do Estado de continuar a exercer aquele papel diminuíram muito.  Seu 

novo papel é o de contribuir  para que a economia nacional se torne internacionalmente 

competitiva. A regulação  e a intervenção continuam necessárias na educação, na saúde, 

na cultura, no desenvolvimento tecnológico, nos investimentos em infra-estrutura – uma 

intervenção que não apenas compense os desequilíbrios distributivos provocados pelo 

mercado globalizado, mas principalmente que capacite os agentes econômicos a 

competir em nível mundial.    

Partindo dessa lógica,  observa-se a busca de inserção nas novas doutrinas que  

tem orientado e disponibilizado nas últimas décadas  um farto elenco de abordagens, 

metodologias e técnicas de gestão, decorrentes dos esforços de pesquisa empírica na 

área da Administração em geral, e da Administração Pública, em particular. Os Sistemas 

de Planejamento e Orçamento por Programas, Administração  Orientada para 

Resultados, “downsizing”1, Mudança Organizacional Planejada e o Desenvolvimento 

                                                           
1  redução  sistemática do número de gerentes (cargos de chefia) e empregados para tornar a organização, 
teoricamente, mais competitiva e mais eficiente em custos. Processo de enxugamento. 
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Organizacional, o Movimento Pró-Indicadores de Eficiência, bem como os recentes 

comprometimentos com a chamada Nova Administração Pública, a Reinvenção do 

Governo2, Sistemas de qualidade total, “empowerment” de funcionários e comunidades 

dentre outros, ilustram tais desenvolvimentos.  

Esse conjunto de idéias administrativas, rotulado por muitos autores como nova 

administração pública (NAP), ou new public management (NPM),  vem provocando 

mudanças em organizações do setor público em muitos países ao redor do mundo. No 

que tange às mudanças intra-organizacionais, a principal tônica da NAP tem sido o 

restabelecimento da primazia de princípios gerenciais (baseados em conceitos modernos 

de administração do setor privado) sobre o modelo burocrático tradicional.  

As últimas décadas do milênio passado testemunharam profundas transformações 

em burocracias do setor público de países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Medidas para melhorar a eficiência de organizações públicas, tais como privatizações, 

criação de agências semi-autônomas, introdução de medidas de performance, 

administração gerencial baseada no business style3 do setor privado, ênfase na 

qualidade e em serviços públicos orientados para o cidadão, para citar apenas alguns 

exemplos, aparentam ter se tornado a ordem do dia em muitos países ao redor do mundo 

(Dunleavy, 1994). Esse conjunto de idéias, mais tarde conhecido como a nova 

administração pública (NAP), tornou-se uma das mais impressionantes tendências 

internacionais em administração pública (Hood, 1991). 

Cabe salientar, que apesar dos estudos sobre a NAP terem avançado em muitas 

direções nos últimos dez anos, a importância da análise do processo de mudança 

sistêmica em organizações públicas, ou seja, da interação entre os subsistemas 

organizacionais devido à introdução de preceitos da NAP, vem sendo, 

surpreendentemente, negligenciada ou, pelo  menos, subestimada, principalmente nas 

organizações públicas brasileiras.  

A análise de mudança sistêmica procura enfatizar a interação/congruência entre 

os componentes organizacionais depois que mudanças são implementadas em alguns 

desses componentes. Essa análise viabiliza a investigação de relevantes questões sobre 

                                                           
2 Termo difundido a partir da publicação do livro “Reinventando o Governo. Como o espírito empreendedor 
está transformando o setor público”  publicado em 1992 nos Estados Unidos, pelos autores David Osborne e 
Ted Gaebler,  amplamente divulgado e que influenciou as transformações rumo à administração pública 
gerencial brasileira e de outros países em face das idéias e experiências apresentadas no livro. 
3 Estilo de gestão pública inspirada nos moldes da iniciativa privada, ou seja,  maximizando resultados e 
minimizando custos em prol da organização. 



 16

o processo de mudança, tais como: as mudanças prescritas pela NAP para um 

componente organizacional demandarão mudanças em outros componentes? Que 

combinação de política gerencial “funciona melhor”? Para que seja introduzida, por 

exemplo, uma “cultura gerencial” (baseada em conceitos modernos de administração) 

que outras mudanças se farão necessárias nos outros componentes organizacionais, 

como estrutura ou sistema de recompensas? É possível existir um modelo híbrido de 

organização?  ou seja, cultura gerencial dentro de um arcabouço formal burocrático. 

Nesta linha, vivenciamos recentemente no Brasil uma estratégia  de reforma 

administrativa do aparelho estatal , estruturada  a partir de um trabalho analítico que 

distingue, para posteriormente combinar, os tipos de atividades, as formas de 

propriedade e as formas de administração. Essa reforma amplamente divulgada teve por 

fim  inserir a administração pública brasileira no contexto das novas doutrinas de 

administração , incorporando os conceitos da chamada  Administração Pública Gerencial,  

que representa uma múltipla e diversificada experiência teórica aplicada. Em diversos 

países do mundo, estas orientações têm sido aplicadas, com variadas ênfases e 

formatos, na renovação da gestão do Estado. Embora represente ainda um paradigma 

em construção, a administração gerencial reúne várias diretrizes inovadoras para a 

administração pública. 

2.2 Auditoria de Desempenho Governamental 

Neste período em que  as doutrinas  de gestão pública encontram-se em evolução 

contínua, a Nova Gestão Pública oferece um arcabouço teórico para ampliar a 

competência legal das instituições de auditoria governamental de forma a incluir a 

chamada auditoria de desempenho, ampliando dessa forma o escopo de trabalho dessa 

atividade. 

Sua missão consiste em verificar se os atos e fatos praticados pelos gestores  

públicos atingiram os resultados previamente estabelecidos. O escopo de seu trabalho 

não se restringe apenas aos aspectos financeiros da organização, analisa também o 

alcance das metas planejadas. Considera que os gestores devem se sujeitar à prestação 

de contas pela eficaz e prudente gestão , ou não dos recursos que lhe foram confiados. 

Nessa  nova concepção, as modernas Instituições voltadas para área de controle 

estão  investindo na chamada  auditoria de desempenho ou auditoria de resultado, que 

aparece como valor agregado aos meios mais tradicionais de realização dessa atividade, 

pois,  deixa de ser financeira, deixa de ser ser punitiva, apenas, para ser uma auditoria 
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que avalia os aspectos de realizações  dos programas, demonstrando para a sociedade e 

para os próprios órgãos de controle, por meio de monitoramento, a importância do 

programa que está sendo executado, verificando se ele é necessário para a sociedade e  

se além de  ter os recursos bem aplicados está oferecendo o retorno esperado pelo 

Congresso e pelo Governo, que destinaram tais recursos para sua execução.  

Depreende-se, portanto, que as tendências de desenvolvimento da auditoria de 

desempenho está intimamente  ligada à introdução de novas abordagens de 

gerenciamento do setor público. 

Nessa linha de pensamento e sensível as demandas da sociedade, a nova ordem 

constitucional impôs aos Tribunais de Contas redefinições que colocam a chamada 

Auditoria de Desempenho, cada vez mais, no cerne de sua tarefa. Tal ampliação de 

missão contribui para a causa da Administração  por Resultados, complementar àquela , 

mais restritamente definida, das práticas administrativas conformes.  

 Torna - se, portanto, fundamental para os Tribunais de Contas ter em mente a 

exata medida dos desafios organizacionais e institucionais que enfrentam e enfrentarão, 

em conseqüência dessa redefinição gradual e  irreversível de sua tarefa, cada vez mais 

sujeita a incertezas, decorrentes da natureza íntima da Auditoria de Desempenho face a 

Auditoria Tradicional, que os caracteriza em geral. Pois,  o comprometimento dos 

Tribunais de Contas  com a Auditoria de Desempenho envolve mudança organizacional 

em larga escala em diversas dimensões, como: missão, identidades profissionais, 

procedimentos e estilos de trabalho.  

Os estudiosos da administração tem em conta que não existe uma fórmula única 

que otimize o modelo  organizacional de uma instituição, tornando-a capaz de lograr os 

resultados que os elementos teleológicos definidos, de missão, objetivos e estratégia, 

exigem. Contudo, a Teoria das Organizações prediz que bons resultados estão 

associados a escolhas de modelagem que  atentem para a coerência, compatibilidade e 

consonância do desenho de estruturas, sistemas de informação e processo decisório, 

políticas de recursos humanos e recompensas, entre si. Exigindo, dessa forma, dos 

órgãos de controle de recursos governamentais em todas as esferas, uma reestruturação 

de suas práticas e modelos administrativos para atender a essa nova demanda, 

caracterizada pela incerteza e com reflexos diretos na definição da natureza íntima de 

sua tarefa. 
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2.3  Formas de Administração Pública  

As formas de administração pública são reconhecidas como patrimonial, 

burocrática e  gerencial. Por administração patrimonial entende-se a modalidade 

administrativa na qual não existe distinção entre bens públicos e privados. Ou seja, na 

qual os bens públicos são utilizados como se fossem  patrimônio dos grupos privados. A 

modalidade patrimonial, entre nós, reflete uma sobrevida da sociedade tradicional onde 

predominam, sendo que essa apropriação privada da coisa pública ficou conhecida  

como clientelismo, indicando que os postos públicos são cativos de clientelas de grupos 

políticos e/ou econômicos. Apesar de  ser um resquício de uma sociedade tradicional, o 

clientelismo nunca foi extinto ou mesmo reduzido em muitas instâncias da administração 

pública brasileira, tendo sido sempre a modalidade predominante nas áreas sociais, ou 

seja, aquelas cujas funções seriam atender às demandas mais prementes da população. 

A administração  burocrática é característica da emergência do Estado moderno, 

tendo sido descrita por Max Weber como aquela em que um corpo de funcionários 

selecionados por mérito e com carreiras definidas administra os bens públicos, não em 

proveito próprio, mas em função do interesse público, a partir da observância das normas 

e leis que prescrevem os comportamentos que devem ser adotados, independentemente 

da condição social da pessoa que está demandando. Nesse sentido, o surgimento de 

uma burocracia com tais características é a condição para garantia da igualdade básica 

entre os cidadãos. 

A administração burocrática está, pois, voltada para o cumprimento de regras e 

procedimentos previstos legalmente, o que tem sido apontado como um obstáculo  

crescente  à eficiência de suas ações. A ênfase nas normas processuais expressa a 

máxima aplicada ao Estado , cuja lógica que preside o mercado rege-se pela busca do 

acerto para obter o lucro. No Brasil, a administração burocrática surgiu na década de 30, 

com a criação do DASP, órgão identificado com as virtudes do modelo e com patologias, 

dado o seu papel central na implantação do mesmo. 

Com a modernização da sociedade, o aumento da máquina estatal e dos serviços 

ofertados à população, fez transparecer a ineficiência do modelo burocrático, devido às 

suas próprias características, que engessam a Administração Pública, tornando-a  

morosa, impedindo-a de atender às demandas na hora em que se apresentam. 

A administração gerencial é oriunda das ações mais típicas de mercados e 

sociedades mais dinâmicas, em que as empresas estão voltadas para alcançar certos 
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resultados, para o que, necessitam de suficiente liberdade e agilidade para competir com 

os demais e atingir, com o menor custo e no menor tempo possíveis, os fins esperados. 

Trata-se de incorporar à administração  pública os instrumentos necessários para tornar 

seus órgãos mais ágeis, flexíveis e eficientes, sendo capazes de reconhecer os sinais 

das transformações ambientais e admitir a pluralidade dos interesses e a diversidade da 

clientela. No caso brasileiro, a administração gerencial esteve sempre presente quando 

as necessidades de implantação de um projeto político-econômico requeriam a agilidade 

e a eficiência necessárias por parte do Estado, desde os grupos executivos dos anos 50 

às empresas estatais e fundações dos anos 70. 

A percepção de que a autonomia adquirida pelas empresas e fundações havia 

levado a um processo de desintegração da autoridade e da unidade estatal, bem como a 

constatação da presença do clientelismo e da corrupção na administração pública, levou 

os constituintes a criar um sistema rígido de controle dos órgãos públicos, em termos de 

admissão, incentivos e processo de compras, incorporado à Constituição Federal de 

1988. Tal situação hoje é vista como um empecilho para que o Estado possa ser gerido 

de forma mais compatível com as demandas atuais de produtividade, eficiência e 

qualidade, representando de certa forma um retrocesso. 

  

2.4 Reformas Administrativas 

Ao fazermos uma análise histórica dos últimos 100 (cem) anos, perceberemos 

que o  Brasil passou por 3 (três) tentativas de reformas administrativas  e 

coincidentemente com intervalos de 30 (trinta) anos, tais reformas  caracterizaram as 

chamadas formas de administração pública, abordadas no capítulo 2.3 anteriormente, 

classificadas em: patrimonialista; burocrática e gerencial. 

Em cada uma das reformas implementadas observa-se  a criação de um órgão 

encarregado de tal procedimento e de leis ou  instrumentos normativos  legais visando à 

sua implementação e punição dos gestores em caso de descumprimento dos novos 

preceitos definidos, a última tentativa implementada  ocorreu com a reforma 

administrativa gerencial, em 1995, que será abordada no capítulo 2.5, a seguir, tal 

reforma ficou sob a responsabilidade do Ministério da Administração e Reforma do 

Estado; o amparo legal foi a Emenda Constitucional nº 19 / 98,  culminando  mais adiante 

com o Plano Plurianual do Governo Federal batizado de Avança Brasil e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal fundamentada pela Lei Complementar nº 101 de 04 maio de 
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2000, e posteriormente a  Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, que definiu as 

penalidades e tipificou os crimes fiscais para os casos de descumprimento dos 

dispositivos  definidos. 

Antes da Reforma Administrativa Gerencial implentada em 1995, tivemos em 

1967, uma tentativa anterior  que foi a responsável pela transição do modelo denominado  

Burocrático para o Gerencial. O Decreto Lei nº 200/67 foi o instrumento de amparo legal  

aos procedimentos administrativos da citada reforma que possuía  como elementos 

centrais: o Planejamento, a Coordenação e a Descentralização Administrativa, a 

Delegação de competências e o Controle. Os casos de descumprimento dos preceitos 

definidos foram tratados no Decreto-Lei nº 201/67, que previa as penalidades para as 

irregularidades cometidas em face do novo  instrumento, cabe ressaltar que o Decreto-lei 

nº 201 ainda se encontra em vigor. 

Na década de 60 (sessenta), tivemos ainda, a institucionalização de mais 02(dois) 

instrumentos legais relevantes de apoio as práticas administrativas,  em vigor atualmente, 

são eles: a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, que instituiu as Normas Gerais de 

Direito Financeiro, Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal; e ainda, a Lei nº 4.401 de Nov de 1964, que instituiu o Instituto das 

Licitações Públicas no Brasil, substituindo o Princípio da Concorrência  previsto no Art. 70 

da citada lei nº 4320 institucionalizou as chamadas modalidades licitatórias utilizadas 

ainda hoje, quais sejam: Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão, 

atualmente no âmbito do Governo Federal foi inserida mais uma  modalidade  

denominada Pregão Eletrônico.  

Anteriormente à chamada  Reforma Administrativa Gerencial implementada pelo 

Decreto Lei nº 200/67,  vivenciamos no Brasil o modelo Burocrático , inspirado nas teorias 

e conceitos de uma nova abordagem administrativa à época, desenvolvida e difundida 

pelo sociólogo alemão Max Weber,  tal modelo que caracterizou a chamada forma de 

administração burocrática brasileira foi  implementado  em substituição ao modelo 

Patrimonialista  já comentaddo no capítulo 2.2. A Administração Burocrática teve como 

marco, a criação nos anos 30 do Departamento Administrativo de Serviço Público, 

conchecido como DASP. 

O quadro 2.1 a seguir, apresenta a evolução histórica das reformas 

administrativas brasileiras e os seus principais instrumentos legais. 

 
 



 21

Quadro 2.1 – Evolução histórica das Reformas Administrativas no Brasil 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Legenda:  
 

� DASP –  Departamento Administrativo de Serviço Público 

� Lei nº 4.320, de 17/03/1964   - Estatui Normas  Gerais de Direito Financeiro, Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

� Lei nº 4.401, de  11/1964  – Institui o Instituto das Licitações Públicas no Brasil. 

� Decreto Lei nº 200, de 25/02/1967 – Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece Diretrizes para Reforma 

Administrativa, e da outras providências. 

� Decreto Lei nº 201,  27 / 02/ 1967 –   Dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, e dá outras providências 

� Decreto Lei  nº 2300, de 21/11/1986 – Considerado o Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos.  

� SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira Federal,  Integra toda a execução orçamentária e Financeira do Governo 

Federal em tempo real, por meio de sistema em rede informatizada, administrado pelo SERPRO. 

� Constituição Federal , promulgada em 05/11/1988  

� Lei nº 8666, de 21/06/1993 -  Regulamenta o Art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

� MARE –  Ministério da Administração e Reforma de Estado, órgão   encarregado pela  última  Reforma Administrativa Gerencial . 

� Emenda Constitucional  nº 19, de 04 / 06/ 1998 –  Modifica o regime e dispõe sobre princípios da Administração Pública, 

servidores e agentes políticos, controle de desepesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá 

outras providência. 

� Projeto Piloto TCU –  dando seqúência ao projeto inciado com a EBAPE/FGV, e outras Instituições, o TCU  desenvolve os primeiro 

trabalhos de Auditoria de Desempenho Governamental, por meio de projetos piloto. 

� LC nº 101, de 04 Mai 2000 –  Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 

� Lei nº 10.028, de 19/ 10/ 2000 – Acrescenta os Art. 359-A a 359-H, a o Código Penal brasileiro, tipicando os crimes de 

responsabilidade fiscais praticados contra a Administração Pública. 

� Plano Avança Brasil –  Lei do Plano Plurianual, incorpora os projetos  e investimentos  previstos de realização , segundo os 

preceitos definidos pela Reforma Administrativa Gerencial. 

� Instrução Normativa nº 01 / 2001 -  Define as Normas de Auditoria e Fiscalização , sob a responsabilidade da Secretaria Federal de 

Controle , jurisdicionada ao Ministério da Fazenda, visando a auditoria dos gastos públicos realizados pelo Governo Federal. 
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Importante salientar que estamos vivenciando um desses momentos 

fundamentais de amadurecimento,  a experiência anterior nos mostra que se as medidas  

atualmente implementadas não obtiverem o êxito na correção dos rumos sócio-técnico-

administrativos que almejamos, provavelmente esperaremos por mais 30 (anos) para 

procedermos  uma nova mudança. 

 

2.5  Reforma Administrativa Gerencial 

Na Segunda metade do século XX, começam a surgir as idéias de uma nova 

filosofia administrativa: a Administração Pública Gerencial, que se contrapõe ao modelo 

burocrático. Tendo como principal fundamento a concepção tanto de Estado, quanto de 

sociedade democrática pluralista, a Administração  Gerencial caracteriza-se por decisões 

e ações orientadas para resultados, tendo como foco as demandas dos clientes/usuários, 

baseada no planejamento permanente e executada de forma descentralizada e 

transparente. 

A reforma do Estado, que se tornou tema central nos anos 90 em todo o mundo, é 

uma resposta ao processo de globalização em curso, que reduziu a autonomia dos 

estados de formular e implementar políticas, e principalmente à crise do Estado, que 

começa a se delinear em quase todo o mundo nos anos 70, mas só assume plena 

definição nos anos 80. No Brasil, a reforma do Estado começou nesse momento, em 

meio a uma grande crise econômica, que chegou no seu auge em 1990 com um episódio 

hiperinflacionário. A partir de então a reforma do Estado  se torna imperiosa. Problemas 

considerados cruciais como o ajuste fiscal, a privatização e a abertura comercial, cujo 

ataque vinha sendo ensaiado nos anos anteriores, foram, então, em algumas tentativas, 

encarados com maior vigor.  

A sua implantação efetiva, na Administração Pública, só veio a ocorrer nos anos 

80, no Reino Unido, na Nova Zelândia e na Austrália. Nos anos 90, ocorre nos Estados 

Unidos. 

No Brasil a idéia de uma administração pública gerencial  começou a ser 

delineada ainda na primeira reforma administrativa, nos anos 30, com a criação das 

autarquias e estava na origem da segunda reforma ocorrida em 1967. Pode-se dizer,  no 

entanto, que  a primeira tentativa de reforma gerencial da administração pública brasileira 

ocorreu com a edição do Decreto - Lei nº 200, de 1967, sob o comando de Amaral 

Peixoto e a inspiração de Hélio Beltrão que foi o pioneiro das novas idéias no Brasil. 
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Beltrão participou da reforma administrativa e mais tarde, como Ministro da 

Desburocratização, entre 1979 e 1983, transformou-se em mensageiro da administração 

voltada para o cidadão. 

O enfoque do modelo adotado, deslocava a Administração Pública para a 

eficiência e a descentralização, instituiu os princípios da racionalidade, do planejamento, 

da descentralização administrativa e do controle dos resultados. 

Nos idos de 1989, durante a gestão  inacabada do então presidente Fernando 

Collor de Melo tentou-se implementar algumas mudanças administrativas que não 

tiveram tanto êxito, porém, cabe salientar a importância de algumas medidas tomadas  

que foram fundamentais para o desenvolvimento do país e do estágio atual que nos 

encontramos hoje  do ponto de vista da inserção na economia globalizada. As principais 

medidas foram: abertura da economia para o mercado externo aumentando as 

importações e inserindo o Brasil no mercado globalizado mundial visando as 

exportações;  privatização de setores produtivos considerados não pertinentes entre as 

atividades a serem mantidas e desenvolvidas pelo Estado; enxugamento da máquina 

administrativa realizada por meio de Programas de Demissão Voluntária – PDV,  

inspirando-se na estratégia utilizada à época por grandes organizações da iniciativa 

privada que consistia na redução  do seu tamanho por meio de demissões generalizadas, 

que ficou conhecida com downsinzing. 

A reforma administrativa, retorna como tema central no Brasil em 1995, após a 

eleição e a posse de Fernando Henrique Cardoso. Nesse ano buscou-se deixar claro 

para a sociedade brasileira que essa reforma tornara-se condição, de um lado, da 

consolidação do ajuste fiscal do Estado brasileiro, e, de outro, da existência no país de 

um serviço público moderno, profissional e eficiente, voltado para o atendimento das 

necessidades dos cidadãos. 

Em 1995, portanto,  sob o controle do Ministro da Administração e Reforma de 

Estado,  Luiz Carlos Bresser Pereira, o Governo implementou o programa denominado 

“Reforma do Aparelho do estado”, o qual estabeleceu  três projetos básicos da reforma, 

que são:  

• Avaliação Estrutural , exame da estrutura de forma global do Estado;  

• Agências Autônomas  para atividades exclusivas do Estado; e  

• Organizações Sociais  para serviços não - exclusivos do estado. 
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Para Bresser Pereira ( 1998, p.17) ,  considerando as atividades exclusivas de 

Estado: 

“(...) as agências reguladoras serão entidades com autonomia para regulamentar os 
setores empresariais que operem em mercados não suficientemente competitivos, 
enquanto as agências executivas ocupar-se-ão principalmente da execução das leis. 
Tanto em um caso como no outro, mas principalmente nas agências reguladoras, a lei 
deixará espaço para a ação reguladora e discriminatória da agência, já que não é possível 
nem desejável regulamentar tudo através de leis e decretos. No campo dos serviços 
sociais e científicos, ou seja, das atividades que o Estado executa mas não lhe são 
exclusivas, a idéia é transformar as fundações estatais hoje existentes em organizações 
sociais. As agências executivas serão plenamente integradas ao Estado, enquanto as 
organizações sociais incluir-se-ão no setor público não-estatal. Organizações Sociais são 
organizações não-estatais autorizadas pelo parlamento a receber dotação orçamentária. 
Sua receita deriva  integral ou parcialmente de recursos do Tesouro”.  

 

 Ainda, segundo Bresser Pereira, a  pretensão  da administração pública gerencial 

no Brasil , é  que a estratégia volte-se para: 

a) descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições 

para os níveis políticos regionais e locais; 

b) descentralização administrativa, através da delegação de autoridade para os 

administradores públicos transformados em gerentes crescentemente 

autônomos; 

c) organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal; 

d) organizações flexíveis ao invés de unitárias e monolíticas, nas quais as idéias 

de multiplicidade, de competição administrada e de conflito tenham lugar; 

e) pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total; 

f) definição dos objetivos a serem atingidos pelas unidades descentralizadas na 

forma de indicadores de desempenho, sempre que possível quantitativos, que 

constituirão o centro do contrato de gestão entre o ministro e o responsável 

pelo órgão que está sendo transformado em agência; 

g) controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, 

dos processos administrativos; 

h) administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de auto-

referida. 
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Amplamente, a administração pública gerencial está baseada em uma concepção 

de Estado e de sociedade democrática e plural, enquanto que a administração pública 

burocrática tem um vezo centralizador e autoritário, sendo, ainda, mais permeável aos  

resquícios da administração patrimonialista. 

 

Enquanto a administração pública burocrática pressupõe uma racionalidade 

absoluta, a administração pública gerencial pensa a sociedade como um campo de 

conflito, cooperação e incerteza, na qual os cidadãos defendem seus interesses e 

afirmam suas posições ideológicas, que afinal se expressam na administração pública. 

Nestes termos, o problema não é o de alcançar a racionalidade perfeita, mas de definir 

nas instituições,  práticas administrativas suficientemente abertas e transparentes de 

forma a garantir que o interesse coletivo na produção de bens públicos ou “quasi-

publicos” pelo Estado seja razoavelmente atendido. 

 

A administração pública gerencial inspira-se , como visto  anteriormente, na 

administração empresarial; contudo, não pode ser confundida com esta. Enquanto a 

receita das empresas depende dos pagamentos que os clientes fazem livremente na 

compra de seus produtos e serviços, a receita do Estado deriva da cobrança compulsória 

de tributos. Enquanto o mercado controla a administração das empresas, a sociedade, 

por meio de representantes eleitos, controla a administração pública. Enquanto a 

administração privada está voltada para o lucro e para a maximização dos interesses dos 

acionistas, esperando-se que por intermédio do mercado o interesse coletivo seja 

atingido, a administração pública gerencial está explícita e diretamente voltada para o 

interesse público. 

 

Podemos inferir portanto, que a modernização  ou o aumento da eficiência da 

administração pública será o resultado, a médio ou a longo prazo, desse complexo 

projeto de reforma, pelo qual se buscará, a um só tempo, fortalecer a administração 

direta ou o núcleo estratégico do Estado e descentralizar por meio da implantação de 

agências autônomas e de organizações sociais, controladas por Contratos de Gestão. 
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Poder-se-á perceber que os seis princípios que norteiam a reforma no Brasil 

constam dos oito campos de análise estabelecidos como referência: desburocratização 

(flexibilidade de gestão), descentralização, transparência (controle social), avaliação de 

resultados (accountability), ética, profissionalismo, competitividade e enfoque no cidadão. 

 

Para tanto a Reforma do Aparelho de Estado que deseja ter  um enfoque 

gerencial deve possuir pelo menos os seguintes requisitos: 

• a ação  do Estado deve ser enfocada no cidadão, que é o principal cliente de 

seus serviços; 

• a competitividade administrada deve ser diretriz na organização da ação do 

Estado; 

• a execução dos serviços prestados pelo Estado deve ser preferencialmente 

descentralizada; 

• o controle das ações estatais deve ser principalmente por avaliação de 

resultados; 

• o controle social é indispensável  na transparência da ação estatal; 

• os sistemas administrativos devem ter flexibilidade na gestão. 

 

Para avaliarmos a reforma administrativa pretendida para o caso  brasileiro, 

seguiremos estes oito campos de análise, que podem ser utilizados como marco 

conceitual para análise da reforma do setor público de qualquer país, não tendo a 

pretensão de ser completo, mas sim apenas constituir uma ferramenta de estudo.  

 

No quadro 2.2 estão listadas as principais ações  da reforma administrativa no 

Brasil, classificadas nos oito campos de análise propostos: 
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Quadro 2.2 - Principais ações da reforma administrativa no Brasil 

CAMPO AÇÃO 
 

 
Desburocratização e 
flexibilidade de gestão 

 
1. Programa de Agências executivas  
2. Programa de Organizações Sociais 
3. Programa de Restruturação e Qualidade nos Ministérios 
4. Fim do regime jurídico único para contratações de funcionários 
5. Rede do Governo 
6. Integração de Sistemas Estruturadores 
7. Sistema de Cadastro de Fornecedores 
8. Nova legislação de compras 
9. Ampliação de limites para compras simplificadas 

  
Descentralização 1. Programa de Qualidade 

2. Programa de Privatizações 
3. Programa de Organizações sociais 
4. Programas com participação comunitária 
5. Nova política de contratações e carreiras 
6. Aumento no número de computadores pessoais 
7. Política de terceirização de serviços 
8. Modelo de gestão de compras descentralizado e integrado 
9. Sistema integrado de administração de serviços gerais on line   

  
Transparência e controle 
social 

1. Disseminação de informações via Internet 
2. Programa de Comunicações sobre a Reforma Administrativa 
3. Divulgação de estatísticas de pessoal 
4. Rede do Governo 
5.   Divulgação de intenção de compra via Internet 

  
Avaliação de resultados 
(accountability) 
  

1. Contratos de gestão e indicadores de desempenho 
2. Programa de Acompanhamento dos Gastos Governamentais 
3. Avaliação de desempenho funcional 
4. Sistema de registro de preços e contratos 

  
Ética 1. Novo Código de Ética 

2. Eliminação de privilégios e redução de custos 
3. Teto máximo de remuneração 

  
Profissionalismo 1. Programa Nacional de Capacitação 

2. Nova política de contratações 
3. Nova política de carreiras típicas do Estado 
4. Redes informatizadas locais 

  
Competitividade 1. Contratos de Gestão 

2. Programa de Organizações Sociais 
3. Simplificação dos processos de compras 

  
Enfoque no cidadão 1. Programa de qualidade 

2. Serviços de atendimento ao cidadão 
3. Acesso à informação via Internet e terminais públicos 

Fonte: RAP – Reforma Gerencial do Estado Brasileiro, Rio de Janeiro 32(5):173-99, set./out. 1998.   
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2.6  Planejamento na Administração Pública 

O planejamento tornou-se especialmente importante para os administradores 

públicos durante a expansão de cidades no fim do século XVIII e início do século XIX. 

Cidades  em crescimento exigiam planos para infra-estrutura (estradas, água, esgotos e 

similares), assim como para moradia e uso da terra.  

A Segunda Guerra Mundial enfatizou a importância e a necessidade de planejar a 

execução de operações de grande escala. Quaisquer que tenham sido as inquietações 

sobre um governo que era “grande demais” ou que estava “destruindo a livre empresa”, a 

mobilização nacional durante os primeiros anos da década de 40 mostrou que o 

planejamento podia funcionar se os estímulos aceitáveis estivessem presentes 

(demandas por operações de grande escala e a presença de Estados-Nações hostis), 

juntamente com o apoio político doméstico para se empreender uma ação adequada. 

Depois da guerra, o problema era como restaurar um sistema de alocação que 

funcionava através do mercado. O esforço da guerra exigira grande volume de planos e 

organização a fim de supervisionar a alocação de bens econômicos para a produção 

militar. Um planejamento adicional era necessário para preparar a paz: por exemplo, 

como é que 2,5 milhões de soldados dispensados conseguiriam empregos? A conversão 

da capacidade de produção de tempos de guerra para tempos de paz foi outra grande 

preocupação de planejamento depois do conflito, e como fazer isso tudo de maneira a 

evitar a depressão econômica que tão freqüentemente se segue a uma guerra.   

Durante os anos 60, os programas federais de subsídio a governos estaduais e 

locais encorajavam, e depois passaram a exigir, o planejamento como pré-requisito para 

receber essa ajuda. Ao mesmo tempo, o planejamento mais uma vez expandiu o seu 

âmbito, passando da infra-estrutura física de estradas, edifícios e instalações públicas às 

necessidades sociais da comunidade.  

As unidades de governos nacionais, estaduais e locais fortaleceram a capacidade 

de planejamento, usufruindo do rápido crescimento da ajuda federal. O pessoal da área 

de planejamento foi colocado onde antes não havia, muitas vezes com o encorajamento 

e financiamento de programas federais. A multiplicação de repartições de planejamento 

federais, estaduais e locais levou a justo níveis e variedades de planos, e a coordenação 

destes se tornou uma tarefa em si mesma. 
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Freqüentemente se atribuem à falta de coordenação o desperdício e a ineficiência 

governamentais. Por exemplo, suponha-se que uma série de pequenos sistemas de 

fornecimento de água de bairros vizinhos devam ser ligados numa rede de distribuição 

mais eficiente para toda a comunidade. Um sistema pode ter canos de água de quatro 

polegadas enquanto outro tem canos de 12 polegadas, dificultando o trabalho de ligá-los. 

A promessa do planejamento é que a necessidade de canos de mesmo tamanho terá 

sido prevista. Num sistema de esgotos bem planejado, o fluxo da gravidade seria usado 

ao máximo, de modo a que menos postos de bombeamento tivessem de ser construídos.  

Os programas sociais têm demandas de planejamento semelhantes. O 

planejamento coordenado de serviços humanos permitiria que mais pessoas fossem 

atendidas a custos unitários mais baixos e reduziria a doença e a fome. O planejamento 

reduziria as ineficiências do governo e tornaria mais efetivos os  reais obtidos com a 

tributação. 

O propósito principal do planejamento é facilitar a realização de objetivos 

organizacionais (Sisk e Williams, 1981:62-3). Dentro dessa linha de raciocínio, a 

expressão planejamento de governo designa um processo que se inicia pela análise da 

realidade, pela reflexão e pela proposição de objetivos. Desta maneira, estabelece-se um 

segmento vetorial  que parte da realidade atual em direção a um modelo futuro proposto .  

 Há quatro etapas essenciais para um processo racional de planejamento e 

administração. Primeiro se definem os objetivos e  quantifica-se as metas. Estas devem 

refletir os resultados ou direções gerais para os quais se espera que a organização 

caminhe ou contribua. Em segundo lugar, identificam-se as alternativas em termos dos 

caminhos para atingir essas metas e se estimam custos e benefícios (conseqüências) 

para cada alternativa. Em terceiro lugar, faz-se a escolha das alternativas com a 

proporção mais favorável de benefícios em relação a custos que se possa encontrar. Em 

quarto lugar, as alternativas escolhidas são traduzidas em enunciados claros, 

operacionais ou no que anteriormente se classificou como metas. Estas são geralmente 

expressas em quantidades ou outros termos numéricos de modo a que possam ser 

mensurados e analisados com precisão. Se isso não for possível, usam-se termos 

qualitativos que de qualquer modo possam permitir ao administrador responsável avaliar 

o grau de realização. 

Mas no setor público o planejamento é mais do que um processo direto, racional. 

É antes um processo dinâmico de constante adaptação a mudanças no ambiente interno 
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e externo da organização; resumindo, é um processo político. Os ambientes em mudança 

impõem novas demandas e as organizações não podem fazer sempre as mesmas 

coisas, de forma que o planejamento  tem de estar preocupado com a mudança 

(Kanstens, 1979). As mudanças trazem oportunidades, mas também riscos. É papel dos 

planejadores reduzir os riscos enquanto tiram proveito das oportunidades (Koontz, 

O’Donnell e Weihrich, 1982: 73). Embora o planejamento tenha de lidar constantemente 

com a mudança, também procura assegurar que esta seja controlada e direcionada, e 

portanto útil para a organização. 

O quadro 2.3 a seguir , apresenta um modelo de processo de planejamento das 

atividades governamentais. 

 

Quadro 2.3 -  Modelo de Processo de Planejamento 

Etapa 

Número 

 

Sumário 

1 Descrição das necessidades subjacentes ao plano 

2 Preparação de um amplo esboço do plano 

3 Aprovação da proposta do plano 

4 Designação da equipe de planejamento e suas responsabilidades 

5 Definição dos elementos estratégicos do planejamento a longo prazo 

6 Acumulação de dados 

7 Término do plano provisional 

8 Teste e avaliação do plano, discussão e ajustes 

9 Preparação do plano final 

10 Aprovação  

11 Iniciação do processo contínuo de planejamento 

    Fonte: TEIXEIRA, Aníbal. Reengenharia no Governo – paradigmas para o Brasil 2000, 1996. 

 

Os planejadores precisam fazer um esforço contínuo para analisar eventos e 

formular soluções para os problemas que emergem. O processo de planejamento não 

acaba nunca, mas é antes a articulação de muitas fases ou etapas (Koontz, O’Donnell e 

Weihrich, 1982: 74). As metas organizacionais são continuamente verificadas em relação 

à realidade em que opera a organização. Com efeito, essa verificação é outra maneira de 

descrever o planejamento. Os administradores verificam o que está por acontecer 

proximamente, o que acontecerá num futuro próximo e o que acontecerá mais adiante. 

Essas perspectivas refletem diferentes mensurações dos futuros que os planejadores 
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prevêem e indicam a importância do espaço de tempo por um plano. Os planejadores 

confrontam a mudança usando o tempo como definição da extensão dos 

desenvolvimentos. Um plano que usa um grande período de tempo é chamado de 

planejamento estratégico; um plano com o menor período é chamado de planejamento de 

implementação. O planejamento de implementação pode ainda ser dividido em planos de 

longo prazo (dois a cinco anos) e de curto prazo (aproximadamente um ano). Os planos 

de curto prazo são freqüentemente chamados de planos operacionais correntes. 

 

2.6.1  Planejamento Estratégico 

As chaves para um planejamento estratégico efetivo são o tamanho da cobertura 

e a precisão das informações disponíveis (Bozeman e Straussman, 1990). Isso inclui 

informações sobre as metas da organização, sua estrutura (níveis, produtos, funções), 

seus recursos e o ambiente em que opera.  

Sabemos que o  administrador  precisa  tomar decisões que não só mantenham 

sua organização funcionando, mas que também lhes permitam crescer e desenvolver-se 

a fim de que possam fazer mais pelos clientes a custos mais baixos e com melhor 

qualidade. Na administração pública os  administradores  são confrontados pela 

constante vigilância das forças políticas (comissões legislativas, analistas de orçamentos, 

inspetores, auditores), das forças econômicas (mudanças no imposto de renda, 

competição com organizações do setor privado que ofereçam serviços similares) e das 

forças sociais (a mídia, a opinião pública, as avaliações dos grupos de cidadãos).  

Para Paine e Anderson, (1983. P. 6): 

“Os administradores públicos têm de ser administradores estratégicos, se definirmos a 
administração estratégica como um processo que assegura que os recursos de uma 
organização “sejam adaptados ao seu ambiente de uma forma que permita a realização 
eficiente das metas da organização, usando cursos de ação apropriados com graus 
aceitáveis de risco”. 

Uma abordagem típica do planejamento estratégico realça o processo pelo qual o 

plano é inferido. O planejamento estratégico encoraja a consideração do maior número 

possível de possibilidades futuras viáveis. Inicialmente, pode tomar a forma de 

brainstorming para as idéias e suas ramificações. Enquanto estão no brainstorming, os 

participantes têm como certo que nada é impossível  e que os recursos são ilimitados. 

Naturalmente, a realidade acaba forçando a se fazer comparações com as possibilidades 

reais e considera limitações relevantes. 
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Uma primeira providência usual é tomar uma meta (ou metas) estabelecida de 

comum acordo e analisar os programas em cada uma de suas áreas, caracterizando-os 

de alguma forma como “programas a serem reduzidos”, “programas a serem 

conservados como estão”, “programas  a serem conservados com modificações”, 

“programas a serem expandidos” e “possíveis novos programas”.  

Em seguida, cada programa pode ser avaliado em termos das suas principais 

forças e fraquezas. As ações necessárias para cada tipo de programa podem ser 

examinadas para determinar suas conseqüências externas e as maneiras como afetarão 

a organização. Depois se estabelecem prioridades por meio de um cálculo ou avaliação 

dos benefícios e custos. Os critérios de prioridade podem ser agrupados em torno de 

idéias unificadoras ou políticas gerais, tais como o apoio ao desenvolvimento econômico, 

o potencial de aprovação ou a resposta a uma necessidade da comunidade. 

Cada uma dessas políticas gerais pode ser alocada numa escala numérica, de 

acordo com critérios definidos, e cada programa pode ser avaliado em termos de cada 

critério para depois receber um escore total baseado em todos os critérios. O resultado 

desse processo é um inventário classificado dos programas existentes e propostos que 

poderá auxiliar os formuladores de políticas e os administradores nas suas decisões de 

longo prazo. A atualização periódica do inventário torna-o mais proveitoso. 

A clara definição das alternativas de planejamento é etapa fundamental no 

planejamento estratégico; as alternativas vagas precisam, ser enfocadas para se fazerem 

as escolhas preliminares. Planejar programas que visam o melhoramento das condições 

é tão difícil quanto planejar o desenvolvimento de instalações físicas ou de serviços 

públicos em geral, como o serviços na área de segurança  e saúde por exemplo.  

Os programas sociais falham muitas vezes quando não se baseiam em pesquisas 

adequadas para identificar alternativas no estágio do planejamento estratégico (Rossi, 

Freeman e Wright, 1979: 120). Transformar esses futuros possíveis em alternativas 

realistas é o começo de um processo de planejamento através do qual se coordenam o 

debate público, as políticas formuladas por administradores eleitos e o trabalho do 

pessoal do governo. 

As alternativas realistas com relação ao futuro modelam as estratégias de uma 

organização. O debate público ajuda a determinar a direção geral da organização do 

setor público, indicando, por exemplo, os usos dos recursos preferidos por grupos de 

indivíduos. Os funcionários públicos traduzem esses objetivos abrangentes em 



 33

programas e políticas específicos que identificam as organizações públicas responsáveis, 

definem seus limites e distribuem recursos entre elas.  

Diante  desses objetivos mais específicos, os administradores do setor público 

avaliam em seguida as conseqüências das suas ações a longo e a curto prazo e as 

exigências para o uso de recursos a fim de realizar objetivos. Cada partícipe influencia o 

trabalho dos outros. Por exemplo, os funcionários públicos podem usar as previsões a 

longo prazo dos administradores do setor público como base para suas distribuições de 

recursos e tanto funcionários quanto administradores podem influenciar a opinião pública. 

É dessas interações que surge uma política de planejamento da administração pública. 

É de esperar, por muitas entre uma diversidade de razões, que nem toda 

alternativa possa produzir uma programa viável . Nesse ponto, deve-se então responder 

a uma série de perguntas a fim de selecionar as alternativas mais apropriadas. Uma 

questão básica é: “Que alternativas têm probabilidades reais de conseguir alcançar as 

metas organizacionais?”  As respostas a essa pergunta ajudam os administradores a 

identificar as alternativas que têm a melhor chance de implementação a um custo 

aceitável. 

Para  Koontz, O’Donnell e Weinrich (1982 , p. 152). 

“Os planejadores estratégicos muitas vezes levantam hipóteses ou esboçam metas 
detalhadamente porque alguns objetivos emergirão então como mais desejáveis do que 
outros e,  nessa base, o administrador desenvolverá um plano de ação”.  

Embora o planejamento estratégico tenha sido enfatizado no mundo dos negócios 

durante as três últimas décadas, sua importância para o setor público somente agora é 

reconhecida (Eadie, 1983). Muito embora no Brasil tenham sido freqüentes os chamados 

Planos de Desenvolvimento Econômico, a função de planejamento sobre muitos 

aspectos manteve-se atrofiada em relação a gestão de programas públicos.   

Permanecendo, ainda hoje, muitas barreiras a um planejamento estratégico bem-

sucedido por parte dos administradores públicos. Entre elas temos a ênfase esmagadora 

num orçamento anual, que desencoraja pensar além do prazo de um ano fiscal.  

Para Eadie e  Steinbacher, (1985, p. 18): 

“O planejamento estratégico oferece a possibilidade de melhorias significativas na 
administração e nos programas, mesmo sem elaborar um planejamento de longo prazo”.  

O  planejamento estratégico permite que se desenvolvam um sentido de direção, 

um conceito do futuro e uma forma de controlar aspectos deste nos quais a organização 
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tem interesse. Seja ou não utopia, o planejamento estratégico gera as informações 

preliminares com as quais se pode avançar no planejamento de longo prazo para 

decisões organizacionais . 

 

2.6.2  Orçamento  - Programa  

Cabe, inicialmente, deixar claro o que se está entendendo como aplicação da 

metodologia do orçamento-programa na administração pública brasileira. Na verdade, o 

conhecimento das novas técnicas relacionadas  com administração, planejamento e 

orçamento tiveram enorme difusão na América Latina por intermédio dos sucessivos 

manuais publicados pela ONU, sobretudo nas décadas de 50 e 60 do século passado. 

Um fato que talvez explique essa precocidade de alguns estados brasileiros na prática do 

orçamento-programa é que essas novidades também eram difundidas nos diversos 

cursos e treinamentos de pessoal patrocinados pelas organizações internacionais, onde 

era discutido, seguramente, o conhecimento ainda em fase de gestação nos países 

líderes das técnicas de planejamento e orçamento. De volta a seus países, esse pessoal 

estaria em condições de promover, por exemplo, a antecipação de uma prática de 

orçamento-programa anteriormente ao próprio país que a concebeu. 

No prefácio de um desses manuais (A Manual For Programe and Performance 

Budgeting), traduzido  pelo então Ministério do Planejamento e Coordenação Geral com o 

título de “Manual de orçamento por Programas e Realizações”, consta que: 

“Os sistemas orçamentários de muitos países em via de desenvolvimento não tem 
acompanhado a pressão da demanda que sobre os mesmos exerce o enorme aumento do 
escopo de atividade do setor público e, em particular, carecem de uma metodologia de 
planejamento para lidar com os problemas do desenvolvimento econômico. Assim, surge, 
em primeiro lugar, a necessidade de elaboração de novos tipos de informações  sobre os 
fatos essenciais do setor público para a preparação de planos de desenvolvimento a longo 
termo e, em seguida, a necessidade de mudanças em conceitos e procedimentos no 
processo orçamentário dos governos, de modo a que  o orçamento anual se torne um 
instrumento efetivo para implementação dos planos e das políticas de desenvolvimento”. 

Muito embora fique relativamente claro que esse tipo de orçamento preconizado 

pela ONU obedeceria uma orientação para um planejamento, próximo, portanto, de um 

orçamento-programa, em várias partes do referido manual fica a impressão de que 

estaríamos diante de uma concepção de orçamento funcional ou de desempenho. Nesse 

sentido, e como ilustração dessa ambigüidade, o Manual observa que: 

“Ao adotar-se o método do orçamento por programas e realizações, o melhor é fazê-lo de 
forma gradativa e ordenada. Para tanto, caberia, inicialmente, distinguir o que parece ser 
esclarecedor, entre o orçamento por programa e o orçamento por realizações ou por 
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desempenho. No orçamento por programas, a importância principal reside na classificação 
orçamentária em que se estabelecem funções, programas e suas subdivisões para cada 
unidade administrativa e se correlacionam esses elementos com dados financeiros exatos 
e lógicos. O orçamento por realizações supõe, por seu turno, a aplicação de instrumentos 
administrativos mais aperfeiçoados, tais como custos unitários, medição do trabalho e 
padrões de desempenho. Desde logo, cumpre notar que a medição  do trabalho, física e 
financeiramente, pressupõe uma série de unidades de trabalho já devidamente formuladas 
que podem determinar-se uma vez que os programas e suas subdivisões tenham sido 
estabelecidos. Sob tal ótica, o orçamento por realizações, em seu conceito completo, 
encerra a formulação de programas tanto quanto a mensuração do rendimento do trabalho 
na realização dos objetivos do programa”. 

Com as ressalvas dessa imprecisão terminológica, o fato é que os estados do Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro e, posteriormente, Minas Gerais vivenciaram importantes 

reformas nos seus processos orçamentários, sob o escopo de introduzir em suas 

administrações, a prática do orçamento-programa. Coerente com esse princípio, a União 

também teve sua iniciação por essa época. Mais precisamente, a primeira Lei 

Orçamentária da União a se apresentar sob a forma programada foi a de 1967, sendo 

que em 1966, o Executivo elaborou duas propostas orçamentárias: uma, na forma 

tradicional e outra, a título de experimentação, obedecendo uma estrutura programática. 

No decorrer desses primeiros anos de orçamento-programa, os Estados e a União 

utilizavam classificações diferenciadas para suas ações. Em vista dessa diversidade de 

critérios, que dificultava a avaliação consolidada da despesa pública,  e no intuito de 

propiciar uma linguagem única para planejamento e orçamento, a União resolveu 

promover a padronização das classificações programáticas então existentes, bem como a 

introdução dos conceitos de projetos e atividades, mediante a edição da portaria nº 9, de 

28 de janeiro de 1974. 

Ocorre que, com essa padronização, o programa assumiu a característica, 

apenas, de mais uma categoria de classificação ligada à estrutura da organização, 

perdendo a flexibilidade necessária para que, como instrumento de programação, 

concorresse para o atingimento de um determinado objetivo. Aliás, o orçamento-

programa tem, como preocupação básica, a identificação dos custos dos programas 

propostos para alcançar os objetivos. Nesse sentido, primeiramente deveria identificar os 

objetivos e quantificar as metas, em seguida formalizar os programas para atingir as 

metas e alcançar os objetivos. Assim, um programa consistiria em um conjunto de meios 

e ações, direcionados para realizar metas e alcançar os objetivos. 

O próprio Manual de orçamento por programas e realizações, de uma certa forma, 

induz a esse procedimento exarcebadamente classificatório, não só pela importância que 

atribui ao programa como base de classificação, mas, principalmente quando estabelece 
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que o programa deve expressar um produto final que, quantificado como meta, 

representaria o objetivo no intervalo de um exercício financeiro. O objetivo que deveria 

determinar o curso de ação, ou seja, o programa, passou a integrar o próprio conceito de 

programa. 

Nesse contexto,  para o professor Machado ( 1964, p. 185),  passou-se a 

fundamentar que : 

“(...) a estrutura orçamentária independentemente do produto esperado, utilizando a 
função, a sub – função , o programa, o projeto e a atividade como simples categorias de 
classificação, possivelmente estanques, tal como se utilizava antigamente pessoal, material de 
consumo, material permanente, serviços de terceiros e encargos diversos ou como se usa, com 
base na lei n.º 4.320/64, as categorias econômicas. Na verdade, perdeu-se a noção de que o 
produto final esperado, ou seja, o objetivo quantificado em meta, é o cerne do orçamento-
programa”. 

 

2.6.3  Plano e o Orçamento 

Os processos de planejamento e orçamento assumiram, a partir do exercício de 

2000, uma feição especial. A nova concepção de Estado, aliada à abordagem crítica da 

experiência acumulada nessa área,  e ainda o advento da  Lei de Responsabilidade 

Fiscal deram ensejo a que se introduzisse uma maneira diferente de pensar o 

planejamento e a orçamentação. 

A esse respeito, o Manual Técnico Orçamentário da Secretaria de Orçamento 

Federal (MTO -02), relativo às instruções para elaboração da proposta orçamentária da 

União para o exercício de 2000, identifica, na origem da mudança, o decreto nº 2.829 de 

29 de outubro de 1998, e as portarias nº 117 e 51, respectivamente, de 12 e 16 de 

novembro de 1998, ambas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Ao discorrer sobre esses dispositivos, o MTO esclarece que o decreto nº 2.829/98 

estabeleceu normas para a elaboração e execução do Plano Plurianual e dos orçamentos 

da União; a portaria nº117/98, substituída, posteriormente, pela portaria nº42, de 14 de 

abril de 1999, com a preservação dos seus fundamentos, atualizou a discriminação da 

despesa por funções de que tratam o inciso I, do § 1º, do art. 2º e § 2º do art. 8º, ambos 

da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ou seja, revogou a portaria nº 9, de 28 de 

janeiro de 1974 (Classificação Funcional – Programática ); e a portaria n.º 51/98 instituiu 

o recadastramento dos projetos e atividades constantes do orçamento da União. 
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Na verdade, as modificações, que em razão da portaria nº 42 assumiram uma 

abrangência nacional, com aplicação também para Estados, Municípios e Distrito 

Federal, representam a segunda etapa de uma reforma orçamentária que se delineou 

pelos idos de 1989, sob a égide da nova ordem constitucional recém - instalada. 

A Constituição Federal de 1988, cumprindo a tradição das anteriores, ocupou-se 

profusamente de matéria  orçamentária, chegando até a definir instrumentos de 

planejamento e orçamento com elevado grau de detalhe. Nesse particular, apresentou 

substanciais alterações no tocante à concepção então vigente, constante da Constituição 

de 1967, com a redação dada pela emenda constitucional nº 1/69. 

A atual Constituição optou por um modelo fortemente centralizado, a partir da 

constatação de que havia uma excessiva fragmentação orçamentária, inclusive com 

importantes programações e despesas inteiramente (previdência social, por exemplo) 

fora da lei de meios, sem a observância, portanto, do princípio da universalidade. 

Nesse sentido, a Constituição de 1988, em seu art. 165, na seção denominada 

“Dos Orçamentos”, introduziu o que se pode chamar de um processo integrado de 

alocação de recursos, compreendendo as atividades de planejamento e orçamento, 

mediante a definição de três instrumentos, a saber: 

I – Plano Plurianual, que estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e metas 
da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas 
aos programas de natureza continuada. 

II – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que compreenderá as metas e prioridades da 
Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

III – Lei Orçamentária Anual, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 
pelo poder público; o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto; e o orçamento da seguridade social, abrangendo todas 
as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo poder público. 

Complementando essa visão integrada, a Constituição também  se preocupou 

com o controle e a avaliação, ao estabelecer, em seu art. 74, que os Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário manterão, de forma igualmente integrada, sistema de controle 

interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas  no plano 

plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 
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2.6.3.1  Orçamento - Programa e o seu papel no plan ejamento 

 O orçamento funcional  (Tasksetting Budget) constituiu o primeiro passo no 

sentido da reforma da técnica orçamentária.  Foi preconizado, nos Estados Unidos, em 

1912, pela Comissão Taft4 para obtenção de economia e eficiência no serviço público, a 

qual recomendou avaliar e autorizar as despesas por funções.  

Para Deodato, (1976, p.345): 

 Por essa  técnica orçamentária, a preocupação é o custo, por unidade, do serviço dado. O 
que interessa é o objetivo a realizar, o fim a atingir-se no orçamento. 

As despesas são classificadas por funções, atividades e tarefas governamentais   

(educação, saúde, tantas crianças a alfabetizar, tantos doentes a atender) e não por 

objeto (pessoal, material, serviços de terceiros, e outros) como  era feito no chamado  

orçamento tradicional, que era na verdade  um rol de receitas e despesas sem nenhuma 

preocupação mais aprofundada com o planejamento e a qualidade do gasto.  

 Para  Brochier e Tabatoni (1963): 

“O orçamento não é só o  instrumento financeiro de controle do Poder Executivo pelo 
Poder Legislativo. Ele exprime a atividade dos serviços públicos encarregados dos gastos 
gerais da nação, e, de  maneira geral, representa, sob a forma monetária, as modalidades 
de intervenção do Estado nas atividades econômicas”.  

 O Orçamento - Programa, portanto,  é a técnica orçamentária vinculada ao 

planejamento econômico e social que surgiu como uma necessidade de levar à prática, 

com programas anuais, os planos  governamentais de desenvolvimento a longo prazo. 

Na verdade, a característica essencial dos orçamentos públicos, é a que  define o 

programa, como instrumento de planejamento, de direção, e de controle da administração 

pública, sendo, essencialmente, um plano de ação expresso em termos financeiros. 

Assim concebido, torna-se claro que constitui uma etapa do planejamento. 

Ele é  o equivalente financeiro do plano de ação governamental, é um instrumento 

de execução  de planos e projetos de realização de obras e serviços, visando ao 

desenvolvimento da comunidade. Nunca pode ser independente do plano. Mostra de 

onde vêm os recursos para financiar o plano e quanto deve ser gasto para atingir os 

objetivos traçados. Distribui os recursos às diferentes atividades e projetos. Indica: a) que 

                                                           
4 Comissão de economia e eficiência  coordenada pelo presidente William Howard Taft, que exigiu um orçamento nacional 
ao executivo. Foi adotada a nível municipal, na cidade de Chicago, o primeiro orçamento com classificação  em nível de 
programa. 



 39

projetos e que atividades devem ser empreendidos; b) qual a magnitude desses projetos 

e atividades; c) onde e quando deverão ser empreendidos. 

Para Amato, (1958, p. 7) : 

“O orçamento  geral de um governo deve ser o programa diretor de toda a atividade 
governamental na sua função de orientar os processos sociais e servir aos interesses do 
povo”. 

Concluindo, cabe ressaltar,  que a diferença essencial entre orçamentos privados 

e públicos é a de que nos primeiros se investiga a possibilidade de obtenção de lucros 

mediante excesso de receitas sobre as despesas. Nos orçamentos públicos o objetivo é a 

satisfação das necessidades coletivas (despesas) por meio de receitas que poderão 

cobrí-las (equilíbrio) ou não (déficit), e ainda que  existe uma relação de consumo entre a 

sociedade (usuário - contribuinte por meio dos tributos) e a Administração pública             

(prestador de serviços) que tem a função como qualquer outro prestador de serviços, de 

oferecer o melhor em termos de atendimento e qualidade dos serviços prestados, fato 

esse que atualmente  tem sido muito mais exigido por parte dos contribuintes (usuários 

desses serviços) , tornando-se necessário por parte do prestador dos serviços visando ao   

alcance dos objetivos pretendidos, planejamentos e orçamentos muito bem elaborados, 

executados e avaliados. 

 

2.6.3.2   Sistema Integrado de Planejamento, Progra mação e Orçamento  

Nos últimos 30 anos, um dos instrumentos administrativos que mais obteve 

notoriedade  foi o planejamento. Seu emprego sistemático, nos programas militares 

desde a Segunda Guerra Mundial, contribuiu para aperfeiçoá-lo e desenvolvê-lo, o que 

estimulou empresas e outros setores governamentais a incorporar suas técnicas. 

A tendência para aproximar o orçamento do planejamento evidenciava-se 

naturalmente, até que na década de 60, surgiu o PPBS – Planning, Programming and 

Budgeting System (Sistema de Planejamento , Programação e Orçamento) ou SIPPO       

(Sistema Integrado de Planejamento, Programação e Orçamento). 

O sistema de Planejamento, Programação e Orçamento, como  instrumento de 

gerência originou-se no Ministério da Defesa Norte Americano, com o objetivo precípuo 

de auxiliar na escolha de prioridades para utilização  de escassos recursos.  
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Os critérios que norteiam a filosofia de utilização do SIPPO no orçamento 

governamental, partem da análise da própria evolução dos sistemas orçamentários , que 

teve início com o  orçamento tradicional clássico para estruturas mais elaboradas ou 

avançadas como é o caso do chamado orçamento - programa. Seguindo essa linha de 

pensamento o SIPPO visa basicamente colaborar com o administrador na escolha da 

alocação de recursos entre formas alternativas de atingir objetivos governamentais , 

tornando mais adequadas  as decisões auxiliando na definição de como aplicar tais 

recursos, para tanto a implantação desse sistema exige procedimentos claros para 

revisão e atualização das decisões sobre alocação dos respectivo recursos. Sistemas 

desse tipo são projetados para proporcionar informações que são vitais para o processo 

decisório de uma complexa estrutura governamental, assim, o sistema deve responder às 

constantes mudanças de necessidade e informações. O ponto de partida para tais 

mudanças de programas podem estar consubstanciadas, por exemplo, no último 

programa plurianual e no plano financeiro.  

Para Schultze 5  A natureza do Sistema pode ser sumariada em cinco elementos 

centrais que seriam os seguintes: 

• Especificar e analisar de forma precisa os objetivos básicos dos programas dentro das 
funções centrais do Governo; 

• Analisar, até onde for possível, o produto de um dado programa em termos dos 
objetivos inicialmente especificados no requisito inicial; 

• Medir os custos totais do programa, para mais de um ano; 

• Efetuar  a análise de alternativas, com o intuito de identificar aquelas que apresentam 
maior eficácia no alcance dos objetivos básicos especificados no requisito inicial ou 
aquelas  que permitem alcançar esses objetivos pelo menor custo; e 

• Como requisito final a aplicação deste método e dessas técnicas analíticas em todo o 
Governo de forma sistemática, a fim de que , no final de um tempo determinado, um 
número cada vez maior de decisões orçamentárias obedeça a esse tipo de análise 
rigorosa. 

Tomando por  base os dados anteriormente apresentados,  e logicamente sem 

fazer uma análise mais acurada do assunto, temos que o SIPPO é um instrumento de 

auxílio no processo de tomada de decisões, não cabendo ao mesmo  decidir, 

principalmente porque  nem chega a reduzir o problema da decisão à seleção de um 

curso de ação claro e corrente, uma vez que seu objetivo intrínseco é exatamente  o de 

ampliar o número de alternativas disponíveis, que dentro do conceito de  programação 

                                                           
5 Charles Schultze – The Politics and Economics of Public Spending ( The Brooking Institution, 1968) 
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seria o elo crítico que liga o planejamento ao orçamento, fazendo com que aquele deixe 

de ser um exercício abstrato e se transforme em parte importante do processo decisório. 

 

2.7  Mudança Organizacional Planejada 

A imagem de uma organização como um sistema advém do desenvolvimento da 

teoria de sistemas nos anos de 1950 e 1960, principalmente influenciada pelo trabalho do 

biologista Ludwig Von Bertalanffy (Morgan, 1997; Mullins, 1999). Tomando emprestada a 

teoria dos sistemas vivos da ciência natural (biologia), defensores da teoria de sistemas 

afirmam que as organizações, assim como todos os organismos vivos, são compostas 

por subsistemas que interagem entre si e com o ambiente externo. Essa concepção de 

abertura (Mullins, 1999, p.99-101) sugere um processo interativo que permite que as 

organizações recebam inputs do ambiente, submentam-se a um processo  de 

transformação e façam retornar ao ambiente produtos e serviços (outputs). 

Para Burnes (1996):  

“O conceito de organização desenvolvido pela teoria de sistemas, na qual uma 
organização interage externamente com o ambiente, e seus componentes organizacionais 
internos (subsistemas) interagem entre si. Essas interações levam à suposição de que 
mudanças no ambiente externo induzem mudanças na organização e que mudanças em 
um componente organizacional (subsistema) terão um impacto nos outros componentes, 
uma vez que eles são inter-relacionados” . 

 

Pode-se, portanto, inferir que para uma organização sobreviver em um ambiente 

cada vez mais competitivo, ela deve se dar conta das mudanças no ambiente externo e 

agir de acordo. Se, por exemplo, a demanda por um certo produto decrescer 

drasticamente, a organização deverá adaptar-se internamente para as novas demandas 

dos consumidores. 

Por analogia a introdução de medidas da NAP (Nova Administração Pública), bem 

como as conseqüentes  mudanças em organizações públicas, podem ser analisadas por 

meio dessa teoria. A idéia de organizações compostas por subsistemas que interagem 

entre si possibilita a análise das questões relacionadas com a complementaridade das 

medidas da NAP. 

A teoria dos sistemas proporciona um quadro holístico do processo de adoção da 

NAP, no qual as organizações recebem estímulo do ambiente (input), passam por um 

processo de transformação e transferem para o ambiente o resultado desse processo 
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(output). A análise do processo de mudança dentro da organização requer, contudo, um 

enfoque mais específico. De fato, uma das principais críticas levantadas contra a teoria 

de sistemas é que ela proporciona um alto nível de abstração, de pouca aplicabilidade no 

mundo real. Tal crítica, entretanto, não enfraquece por completo a utilidade prática da 

teoria de sistemas. Como uma teoria holística, o enfoque sistêmico facilita o 

entendimento do processo como um todo e proporciona o arcabouço geral no qual 

modelos mais específicos  podem ser aplicados. 

Dessa forma, é possível utilizar o modelo proposto por Nadler e Tushman (1982), 

que, baseado na teoria de sistemas, que proporciona uma análise  mais detalhada do 

processo de mudança dentro de uma organização específica. No modelo, proposto, o 

processo de mudança que ocorre em uma organização devido à adoção das medidas da 

NAP pode ser analisado por meio da avaliação do relacionamento entre seus 

componentes internos. É necessário que haja um adequado “encaixe” entre esses 

componentes organizacionais, uma vez que eles são inter-relacionados; quanto mais 

adequado esse encaixe, mais efetivas serão as mudanças na organização (Nadler & 

Tushman, 1982). Quando medidas da NAP são introduzidas devem ser esperadas 

mudanças em outros componentes organizacionais, de forma que se obtenha uma 

congruência entre esses componentes. Assim, não se pode esperar que uma cultura 

gerencial baseada em, por exemplo, flexibilidade e “propensão para ação” (Peters & 

Waterman, 1982), entre outras características modernas de administração, “funcione” 

dentro de uma estrutura organizacional altamente hierárquica. 

A importância da teoria de sistemas vai além da sua utilidade como uma metáfora 

por acadêmicos para analisar a mudança organizacional. Suas idéias têm, na prática, 

sido centrais no processo de mudança que vem acontecendo em organizações do setor 

público. De fato, nos discursos dos reformadores da NAP prevalece a acusação de que 

as organizações públicas tornaram-se fins nelas mesmas, não respondendo efetivamente 

às demandas da sociedade.  

Do ponto de vista da teoria de sistemas, os reformadores da NAP vem procurando 

adaptar as organizações a seu ambiente, mudando a orientação primária de inputs e 

processos para outputs e os efetivos resultados da organização. O objetivo tem sido 

evitar que elas se tornem “fins nelas mesmas, um destino comum de muitas 

organizações” (Morgan, 1997). Na mesma linha, Pllitt(1993) cita alguns exemplos da 

influência das idéias da teoria de sistemas, como a administração científica, penetraram 

extensivamente os governos e o setor público, bem como o mundo dos negócios e 
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comércio (...). a linguagem de sistemas – “feedback”, “inputs”, “ambiente”, “interface”, etc. 

– foi largamente aprendida e usada, até mesmo onde o impacto desses conceitos não 

passou muito da retórica. 

 

2.8  Empowerment  aos funcionários e a comunidade 

O empowerment é uma via que permite melhorar a qualidade, a produtividade e, 

conseqüentemente, o serviço prestado aos clientes. Consiste na delegação de autoridade 

e  poder que  favorece a criação de relações de confiança entre os colaboradores das 

organizações. 

No fundo, trata-se de descentralizar poderes na cadeia hierárquica de uma 

organização, conferindo autonomia aos funcionários de modo  que eles se mostrem aptos 

a diagnosticar, analisar e propor soluções no dia-a-dia. Baseando-se na cooperação de 

todos os membros de uma organização, o empowerment  tem como objetivo máximo dar 

prioridade aos clientes.  

As origens sociais do empowerment remontam a 1648, de acordo com o 

dicionário americano Webster's Ninth. Constitui muito mais que um conceito de gestão 

uma vez que as suas raízes se encontram na filosofia, na sociologia e na religião. Apesar 

de o conceito inicial de empowerment já ter mais de três séculos, só em meados dos 

anos 80 começou a ser aplicado nas organizações. 

 

           Apontando a maioria das suas definições para um valor que redefine a partilha de 

poder e de autoridade, o empowerment não se assume como uma forma de gestão 

participativa, mas antes como um caminho para a melhoria contínua e para o 

estabelecimento de relações de confiança entre todos os membros de uma organização. 

 

           O empowerment reconhece que os colaboradores  não são meros executores de 

orientações e que estão mais bem colocados para tomar decisões relativas à produção e 

ao serviço prestado aos clientes. Estes passam a ter mais controle sobre o respectivo 

trabalho, enquanto os gestores ficam mais libertos para outras áreas da atividade 

empresarial.  

Um processo de empowerment implica a alteração de papéis quer da parte do 

gestor quer da parte do colaborador. É, portanto, um processo de dois sentidos em que 
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ambas as partes têm funções definidas e atuando em parceria. Neste sentido, cabe ao 

gestor criar um ambiente propício para o empowerment, enquanto os colaboradores 

devem assumir propriedade e autoridade para tomarem decisões. 

O quadro 2.4 apresentado a seguir demonstra a atuação  dos gestores e 

colaboradores num processo de empowerment. 

 

Quadro 2.4 - Atuação  dos gestores e colaboradores num processo de empowerment 

GESTOR COLABORADORES 

• Cria a visão 

• Negocia fronteiras 

• Dá informação 

• Disponibiliza recursos 

• Ensina e treina  

para tomar decisões e aperfeiçoar o 

trabalho, os colaboradores assumem:  

• Responsabilidade,  

• Propriedade,  

• Autoridade.  

 

Além dos principais problemas que se deparam  uma organização, quando decide 

iniciar um processo de mudança, a implementação do empowerment requer especial 

atenção sobre algumas armadilhas que podem comprometer o seu sucesso. É fato que 

muitos gestores prometem delegar e depois acaba por querer centralizar  tudo. Ao 

mesmo tempo, prometem conferir mais poder aos colaboradores e depois não abdicam 

do que têm. Por outro lado, devem assegurar-se que os colaboradores estejam 

preparados para a nova etapa e confiar neles para os desafios que se aproximam.  

As mudanças resultantes da introdução de um processo de empowerment 

requerem alterações comportamentais que afetam os gestores e os colaboradores. Na 

fase inicial de uma experiência desta natureza deve criar-se primeiro um ambiente 

propício à sua introdução na organização. 
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Assim, criar um ambiente de empowerment  pressupõe:  

• Questionar a premissa básica do modelo hierárquico, no qual a principal fonte 

de autoridade é o cargo ou a posição.  

• Que a direção e os gestores abram mão do seu controle sobre as pessoas e 

se ocupem de fato, com  os resultados.  

• Fazer com que os colaboradores assumam riscos e a responsabilidade 

pessoal pelos seus atos.  

• Eliminar as decisões arbitrárias e o trabalho sem significado que provocam 

frustração, impotência, etc.  

• Resgatar os valores pessoais que conferem significado verdadeiro ao trabalho.  

 

 O processo de empowerment, portanto, apoia-se fundamentalmente em três 

pilares:  

• Visão do futuro  - define o rumo, ou seja o objetivo comum. Pressupõe agir a 

qualquer momento de modo coerente e consistente.  

• Assumir o poder  - a experiência pessoal ajuda a tomar decisões e a agir, 

levando a assumir responsabilidades pelos resultados.  

• Apropriar-se  - cuidar de algo como sendo pertença própria.  

 As organizações podem implementar o empowerment não só com indivíduos 

isolados, como também em equipes. Estas têm como principal vantagem poderem 

constituir um centro de sinergias que um indivíduo, por só, não pode ter. Assim, as 

equipes, autônomas ou auto dirigidas, permitem otimizar o grau de empowerment e 

assim conseguir:  

• Manter um forte nível de motivação.  

• Sensibilizar cada colaborador sobre as especificidades dos outros postos, 

favorecendo deste modo à compreensão do processo no seu conjunto.  
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• Aumentar a flexibilidade e a reação da equipe em casos não previstos.  

• Criar uma autêntica sinergia entre cada um dos membros da equipe.  

• Responsabilizar cada um em relação às conseqüências dos seus atos sobre 

os outros membros da equipe.  

 

Assim, dando mais poder e mais responsabilidade aos indivíduos ou às equipes, 

as organizações públicas e/ou privadas estarão mais aptas a reagirem com  eficácia e 

rapidez às mudanças de um mundo cada vez mais dinâmico. 

Na administração pública brasileira temos exemplos interessantes de delegação 

de poderes a sociedade, como  a decisão de prioridades de políticas  públicas , no caso 

do orçamento participativo em  alguns municípios; possibilidade de resolução de 

pendências fiscais e cálculo de tributos e encargos em atraso, nos  sites da internet dos 

seguintes órgãos respectivos : Secretaria da Receita Federal e Instituto Nacional da 

Seguridade Social. 

 

 

2.9  Movimento  Pró - Indicadores de Eficiência 

Nos últimos anos, a ênfase na busca de métodos de avaliação para a 

administração pública tem sido conseqüência direta da introdução de métodos racionais 

de formulação e análise. Procura-se com a avaliação, produzir informações que 

possibilitem o redirecionamento mais racional da política pública. 

Do ponto de vista da gestão, a avaliação constitui uma necessidade e não uma 

opção. Deve ser vista como um instrumento útil para  ação. Portanto, ela deve ser 

realizada de forma concreta e especializada para cada política pública, para proporcionar 

ações gerenciais específicas. a avaliação não deve se restringir a classificar êxitos e 

fracassos de programas ou a julgar informações disponíveis. Para ter efeito e uso prático, 

a avaliação tem de procurar reconstruir as relações de causa e efeito, reforçando o 

conhecimento sobre variáveis críticas. Somente assim a avaliação produzirá informações 

para a decisão e a ação administrativas posteriores. 
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O objetivo da avaliação é concorrer para o aumento da responsabilidade na 

gestão pública. Por meio da avaliação que se informa dirigentes, legisladores e público 

sobre a eficácia relativa dos programas públicos. Sendo uma forma de verificação do 

alcance de resultados, a avaliação contribui não só para reduzir o risco e a incerteza nas 

ações administrativas de interferência nas políticas existentes, como também aumentam 

de forma considerável as possibilidades de controle efetivo sobre  programas públicos. 

Vale ressaltar ainda que, salvo em algumas informações sobre valores e 

resultados, a avaliação não se presta a uma diversidade grande de usuários. A avaliação 

efetiva existe para responder a indagações concretas e precisas sobre determinada 

política pública. Essas indagações servem primordialmente ao usuário imediato, que 

determina a especificidade das informações a serem produzidas no processo avaliativo. 

A idéia de aplicar a racionalidade científica na formulação, análise e avaliação da 

política a princípio foram facilmente aceitas por técnicos e profissionais de governo. Essa 

idéia implicava salvar a política pública das irracionalidades dos indivíduos, dos 

interesses profissionais e do jogo da política – normalmente malvisto pelo público. 

Administradores públicos e tecnocratas de governo viram a possibilidade de um 

domínio maior sobre o processo decisório, pela ênfase no conhecimento e nos critérios 

racionais de análise. Cientistas  sociais e acadêmicos realizaram um novo campo de 

aplicação de todo um arsenal de conhecimentos e técnicas, produzidos nas décadas 

posteriores à II Guerra Mundial, no ramo da ciência social econômica, ou seja, no 

positivismo, econômico, político e social. 

As maiores pressões para a adoção da perspectiva racional científica na 

formulação da política pública coincidiam com o auge das manifestações em favor da 

ciência dos fatos da década de 1960. Nessa época, havia a crença de que conflitos 

políticos, na escolha de alternativas de ação, poderiam ser reduzidos – ou até mesmo 

eliminados – se aplicasse, com rigor, as técnicas de análise racional na formulação da 

política pública. Procurava-se, assim, juntar técnicos e acadêmicos em órgãos de 

planejamento para produzir, através de pesquisas sofisticadas e esquemas analíticos 

rigorosos, as alternativas e as opções mais apropriadas relativas a cada ramo da política 

pública. 

Dessa forma, quando se olha prioritariamente os fatos e os processos,  infere-se 

medidas de eficiência; quando se analisa as ações e os resultados, procura-se medir a 
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eficácia; e quando se concentra a atenção nos valores e no impacto, procura-se avaliar a 

efetividade. 

Eficiência refere-se ao cumprimento de normas e à redução de custos, sendo 

usada para verificar se um programa público foi executado de maneira mais competente 

e segundo a melhor relação custo/resultado;  Eficácia refere-se ao alcance de resultados  

e á qualidade dos produtos e serviços, e sua finalidade é verificar se os resultados 

previstos foram alcançados em termos de quantidade e qualidade. A Efetividade refere-

se ao impacto da decisão pública, e serve para verificar se o programa responde 

adequadamente às demandas, aos apoios e às necessidades da comunidade. 

 Para Caravantes, (1996) : 

 “Avaliar a eficiência é saber como aconteceu; a eficácia, o que aconteceu; a efetividade, 
que diferença fez. A eficiência refere-se ao cumprimento de normas e procedimentos 
internos e sobretudo à redução de custos. Avaliar a eficiência significa produzir informações 
para medir o processamento de insumos e seus efeitos sobre resultados”. 

  

Um programa público é eficiente quando produz resultados e benefícios ao custo 

mais baixo. É essencialmente uma razão insumo/produto, receita/despesa ou uma 

medida de custo/benefício.  

 Eficiência seria alcançar o resultado previsto gastando-se o mínimo possível. 

Procura-se saber que benefício foi obtido em função de cada real gasto. Portanto, cortar 

gastos não significa necessariamente ser mais eficiente: pode-se diminuir despesas e se 

tornar menos eficiente caso se reduza os benefícios obtidos por uma a uma das unidades 

monetárias. 

 

 No que refere-se a eficiência, a forma de avaliação está sintetizada nos quadros 

2.5 e 2.6 apresentados a seguir. 
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Quadro 2.5 - Eficiência por categoria específica 

Análise Conceito Questão 

Básica 

Objetivo Forma de Avaliação Medidas 

 

 

Eficiência 

 

Cumprimento de 

normas e 

procedimentos e 

redução do custo 

 

Como 

aconteceu 

Verificar se um 

programa público 

foi executado de 

maneira mais 

competente e 

segundo a melhor 

relação 

custo/resultado 

Produção de 

informações para 

medir o 

processamento de 

insumos e seus 

efeitos sobre os 

resultados 

1. Procedimento 

2.Razão 

insumo/produto 

3. Custo/resultado 

Fonte: ReAdministração em ação – a prática da mudança rumo ao sucesso. CARAVANTES, 

Geraldo R., Ed. Makron Books, 1996. 

 

Caravantes, (1996) , lembra, no entanto: 

... principalmente na administração pública o cumprimento de normas pode ser uma 
medida de eficiência, independentemente da análise direta de custos. Muitos procedimentos são 
instituídos por razões éticas de transparência – a demonstração de gastos públicos, como, por 
exemplo: prazos e trâmites de processos judiciários. Despesas mais elevadas de que o 
aparentemente necessário para processar dados e atingir os resultados são realizadas para 
garantir equidade e condições especiais de acesso à informação. 

 

Quadro 2.6 - Exemplos de eficiência por categorias específicas 

Exemplos Segurança 

Pública 

(investigação 

criminal) 

Saúde do adulto Educação Básica 

(alfabetização) 

Política Social 

(distribuição de 

benefícios) 

Política de 

Transportes 

(construção de 

rodovias 

Eficiência Gasto por 

policial em 

trabalho de 

investigação 

criminal 

Custo de 

campanhas de 

prevenção para 

evitar exposição a 

fatores de risco 

Salas de aula 

disponíveis para 

crianças na faixa 

etária de 7 a 14 

anos 

Número de 

funcionários de 

serviço e por 

número de 

beneficiários 

atendidos 

Custo por 

quilômetro 

construído 

Fonte: ReAdministração em ação – a prática da mudança rumo ao sucesso. CARAVANTES, 

Geraldo R., Ed. Makron Books, 1996. 
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A avaliação da eficiência, por ter dimensões específicas e mais restritas, tende a 

utilizar os mesmos critérios normalmente desenvolvidos para a avaliação de empresas 

privadas. São metodologias derivadas da teoria organizacional e microeconômica, 

apoiada na análise sistêmica e nos métodos quantitativos. 

Neste capítulo, vimos portanto, algumas das Novas Doutrinas Aplicadas à 

Administração Pública brasileira,  corroboradas pelo processo de reforma  administrativa, 

bem como aquelas derivadas da teoria de administração geral aplicadas recentemente a 

administração governamental, como  a ênfase no planejamento, na  racionalidade 

administrativa e na obtenção de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51

3. INSERÇÃO DA AUDITORIA DE DESEMPENHO NAS ATIVIDAD ES DO 

SISTEMA DE CONTROLE  GOVERNAMENTAL 

 

3.1 Introdução 

Na última década, com o sério agravamento da dívida pública, o Executivo 

Federal  viu-se  sob   forte pressão  para  executar o controle e apresentar os resultados 

de sua eficiência operacional.  

A pressão no sentido da redução da despesa pública levou o governo a tomar 

medidas expressas para controle da eficiência  e produtividade das empresas estatais, 

bem como para recuperação da saúde das finanças públicas. 

No que diz respeito ao controle dos gastos governamentais a Constituição de 

1988  inovou em vários aspectos quanto à forma de execução dos trabalhos de auditoria, 

bem como a estrutura  organizacional dos órgãos com tais competências. Um dos pontos 

centrais  desse novo modelo foi a ampliação da competência do TCU no que tange à 

realização de auditorias operacionais,  essa iniciativa  impulsionou a corte de contas a 

definir  estratégias para agregar essa nova atividade ao seu arcabouço de procedimentos 

e técnicas de avaliação, visando dar maior transparência aos atos praticados pelos 

gestores públicos bem como avaliar o resultado produzido por suas ações. 

Dessa forma, acreditamos que a nossa lei maior já vislumbrava a necessidade de 

mudanças de procedimentos, buscando um cunho mais gerencial e de resultados 

efetivos dos gastos, bem como dos mecanismos de avaliação. Nesse contexto, observa-

se que  a auditoria de desempenho  vem para agregar valor e demonstrar por meio de 

novas técnicas o resultado das políticas públicas implementadas, responsabilizando o 

gestor em caso de improbidade e desmandos com o dinheiro público, não somente 

quanto ao valor financeiro, mas também , no que diz respeito as escolhas realizadas em 

função da prioridade definida comparando-se com a efetiva necessidade de sua 

realização. 

A questão que se impõe aos órgãos de controle governamental, no momento, é 

definir  quais são as medidas técnicas e administrativas a serem implementadas para 

realizar  auditoria de desempenho e avaliação de programas, e não se devem fazê-la. 
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Constituíram objetivos principais dessa mudança: o controle da despesa (com a 

redução dos investimentos públicos) e as políticas de pessoal das organizações da 

administração indireta especialmente na área de salários e benefícios. Associado a isso 

tivemos a cobrança mais acirrada  da responsabilidade fiscal dos gestores públicos,  com 

a promulgação da Lei Complementar nº 101,  de 04 de maio de 2000, que estabeleceu 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e deu 

outras providências.  

Apesar de ter sua compreensão limitada, o processo de controle tem grande 

importância dentro de uma organização. Acredita-se que a limitação em se compreender 

o processo de controle, esteja ligada ao fato de que grande  parte da literatura sobre o 

assunto,  tenha estudado o sistema de controle dando pouca importância ao contexto 

organizacional em que se encontra. Há dificuldade, também, quanto às várias 

interpretações possíveis  da noção de controle. 

 Outro aspecto importante, na discussão sobre a necessidade de controles, é a 

cultura organizacional. Em uma organização podemos encontrar grupos que entendam 

perfeitamente o papel do controle, como forma de mensuração do desempenho. Mas, 

podemos encontrar, também indivíduos que entendam o controle como forma de 

coerção, ameaça; neste caso estes indivíduos não estariam percebendo qual o real 

objetivo  do controle.  

  Em seus Ensaios Analíticos, o Prof. Mario Henrique Simonsen (1994),  

observou  que: 

“A maior contribuição da Teoria de Sistemas para a Administração Moderna, foi seu 
esclarecimento quanto à necessidade vital dos sistemas terem neles embutidos 
mecanismos de auto-regulação, capazes de contrapor às forças entrópicas 
desagregadoras, os dispositivos de correção instrumentais à homeostase. O sistema 
que acumula erros pela falta de tais mecanismos corretivos, está fadado à morte”. 

 No caso da Administração Pública brasileira  os sistemas de controle são 

mecanismos dessa natureza, vitais ao desenvolvimento, para não dizer à sobrevivência, 

dos sistemas de gestão dos recursos públicos. Seus trabalhos requerem profunda 

sintonia com a evolução dos tempos, que sujeita os próprios objetos de controle a 

mudanças sistêmicas relevantes, para sua sobrevivência, e para a sobrevivência do 

sistema público a que servem. Mudam as organizações controladas , mudam os órgãos 

de controle. 
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 A sociedade brasileira está vivendo um desses profícuos momentos de 

inflexão, em que, os processos de revisão do papel do estado impõe às Cortes de Contas 

novos relacionamentos com novos atores, como as agências reguladoras, agências 

executivas e organizações do terceiro setor, bem como o repensar das relações com a 

administração direta. 

 Assim, neste capítulo pretende-se  avaliar a importância da estrutura do 

sistema de controle governamental,  estabelecer o  conceito de controle interno e  

controle externo no setor público e tecer considerações a respeito  da legislação  que os 

fundamenta com o enfoque dado pela Constituição  Federal de 1988. Por último estuda-

se a função da auditoria governamental. 
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3.2  Importância do controle governamental 

O controle é um dos princípios básicos da administração seja ela pública ou 

privada. A criação de novas e complexas técnicas administrativas, proporcionando a 

implantação de um maior e mais eficiente sistema de controle, surgiu com o 

desenvolvimento e o crescimento das entidades administrativas. 

A finalidade geral do controle é, pois, avaliar  e corrigir a operação da organização 

dentro da estrutura de padrões externos e internos. O controle bem – sucedido “elimina o 

caos e provê consistência a uma organização a fim de que as metas sejam atingidas”      

( Luthans, 1976, P. 143) 

Segundo Nash e Roberts (1984 , p.357) partindo da abordagem sistêmica da 

organização, quatro elementos essenciais definem o controle: 

• a existência de um conjunto predeterminado  de objetivos e metas que o sistema deve 
atingir; 

• existência de um sistema de mensuração ou sensor para determinar como está se 
desenvolvendo o sistema; 

• estabelecimento de uma forma de obter comparação significativa entre a saída do 
sistema com as metas e objetivos intentados; e  

• definição de uma maneira de ajustar o sistema, baseada no  resultado desta 
comparação, de modo a corrigir o resultado (output), visando atingir as metas e 
objetivos. 

Depreende-se daí  que a função controle, na administração pública, está 

associada ao plano de organização e todos os métodos e procedimentos que estão 

afetos, principalmente, à eficiência das operações e à observância das políticas 

administrativas de gestão, ou seja,  o controle é a avaliação dos resultados obtidos na 

execução em relação ao que foi planejado, apurando-se os desvios e providenciando a 

sua correção. 

Para Bio (1996, p.43): 

“O conteúdo da função controle não pode ser dissociada do planejamento, que de certa 
forma, fixa padrões para aferição dos resultados reais. Se não há nenhum padrão , torna-
se difícil, senão inviável, a avaliação  do desempenho real. Por outro lado, de pouco ou 
nada adianta o estabelecimento de planos se a execução posterior não for confrontada 
com os mesmos”. 

A partir da comparação citada,  é que se possibilitará as correções na execução 

ou no próprio plano originariamente concebido, conforme se verifique que os desvios têm 
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causas na execução ou no planejamento, reconhecendo-se o seu desacerto ou a própria 

mudança das premissas que levaram à adoção do plano.  

 

 3.3 Sistema de  controle governamental 

Em virtude das normas do direito público, na administração pública, o controle se 

faz necessário, a fim de que  se certifique que todas as suas ações foram executadas 

com legitimidade, dentro das normas pertinentes a cada ato e em conformidade com o 

interesse coletivo. Diferentemente dos órgãos privados, onde o controle é exercido e 

imposto pela alta administração, no setor governamental a função controle é exercida em 

decorrência de imposições legais. 

Na administração pública , portanto,  o controle é a faculdade, e em determinados 

casos, a competência legal de avaliação, orientação e correção que um poder, órgão ou 

autoridade exerce sobre a conduta funcional do outro.  O artigo 13 do Decreto – Lei nº 

200/67, fixou o controle como sendo um dos princípios fundamentais da administração 

federal, estabelecendo que o controle das atividades da administração federal deve 

exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos. 

Os tipos e formas de controle da atividade administrativa variam conforme o 

poder, órgão ou autoridade que o exerce com o fundamento, o modo e o momento de 

sua efetivação. 

 Para Meireles ( 1990, p.569) as formas de controle na administração pública são: 

CONTROLE HIERÁRQUICO – Aquele resultante do escalonamento vertical dos órgãos  
do Executivo, em que os inferiores estão subordinados aos superiores. Pressupõe as 
faculdades de supervisão, coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, revisão e 
avocação das atividades controladas, bem como os meios corretivos dos agentes 
responsáveis. 

CONTROLE DE LEGALIDADE – Objetiva verificar unicamente a conformação do ato ou 
do procedimento administrativo com as normas legais que o regem. Consideram-se 
normas legais desde as disposições constitucionais aplicáveis até as instruções 
normativas do órgão emissor do ato ou os editais compatíveis com as leis e regulamentos 
superiores. 

CONTROLE  DE MÉRITO  - É todo aquele que visa à comprovação da eficiência, do 
resultado, da conveniência ou oportunidade do ato controlado. A eficiência se comprova 
em função do desenvolvimento da atividade programada pela administração e da 
produtividade de seus servidores; o resultado é aferido em função do produto final do 
programa de trabalho; a conveniência ou oportunidade é valorada internamente pela 
administração, e unicamente por ela, para a prática, abstenção, modificação ou revogação 
do ato de sua competência. A verificação da eficiência e do resultado é técnica, vinculada 
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a critérios científicos, e o seu controle pode ser exercido por órgão especializado, 
enquanto o controle quanto à conveniência ou oportunidade é privativo das Chefias do 
Executivo. 

CONTROLE LEGISLATIVO –  é aquele exercido pelos órgãos legislativos ou por 
comissões parlamentares sobre determinados atos do Executivo na dupla linha da 
legalidade e da conveniência pública, isto o caracteriza como um controle eminentemente 
político, objetivando os interesses superiores do Estado e da comunidade. 

A Constituição da República Federativa do Brasil , promulgada em 1988 deu 

ênfase ao controle  nas entidades governamentais nos Artigos 70 ao 74, determinando-

lhes a sua organização, a fim de preservar os respectivos patrimônios. 

É, pois, neste sentido o art. 70 caput e § único, e  art. 74, incisos I e II, da 

Constituição da República, a seguir transcrito: 

“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. 

“Art. 74 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 
sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por  entidades  de  direito privado.” 

Muitas dúvidas têm surgido com relação à linguagem adotada no caput do art.74 

mencionado, principalmente no que se refere à expressão “... de forma integrada, sistema 

de controle interno ...”, posto que, em realidade, a maioria das entidades governamentais 

não tem cumprido a determinação constitucional. 

A respeito, observa a  Price Waterhouse (1989, p.456) que “a obrigatoriedade de 

se manter um sistema de controle interno não é mais somente do Poder Executivo. A 

Constituição de 1988 a estende também aos Poderes Legislativo e Judiciário”, conforme 

o disposto no art. 74. 

Além do seu próprio sistema de controle interno, os três Poderes manterão de 

forma integrada um outro sistema de controle interno, o que resultará na existência de 

três níveis de controle: o externo, executado pelo Congresso Nacional com o auxílio do 
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Tribunal de Contas da União; o interno de cada um dos Poderes e o interno-integrado, 

mantido em conjunto pelos três Poderes.” 

A esse respeito assim se pronunciou  Martins (1997, p. 9 ) : 

 “... De que adianta pensar em autonomia e independência se a sociedade questiona, 
cada vez mais, a razão pela qual os esquemas atuais de controle não são capazes de 
evitar os escândalos do orçamento, o caso dos precatórios judiciais ou responder 
adequadamente sobre as questões levantadas pelo TCU. Será que todos estes assuntos 
só merecem respostas de natureza política e por isso são tratados em função do conforto 
ou não de maiorias parlamentares, ou deveriam receber parecer técnico e cartesiano a ser 
submetido à opinião pública. Certamente será difícil saber quem é o responsável por tais 
ações, mas o mínimo que se pode esperar é que os órgãos de controle sejam acionados 
para esclarecerem quais os procedimentos de administração financeira, contabilidade e 
auditoria adotados e quais os padrões de contabilidade seguidos ao longo do exercício “. 

 

Essa constatação indica a necessidade urgente de mudanças nessa postura 

atávica que reproduz permanentemente práticas passadas voltadas para a auto-

suficiência do Estado com controles estabelecidos exclusivamente para a satisfação do 

fechado círculo dos três Poderes, não levando em consideração o relevante papel do 

cidadão, na condição de destinatário dos serviços públicos que lhe devem ser ofertados 

em qualidade e quantidade adequadas às suas necessidades. Quantos de nós se sente 

confortável quando precisamos procurar um hospital público ou uma delegacia de 

polícia? 

A continuar assim, pode-se afirmar que os sistemas de controle estão fadados a 

serem utilizados com o objetivo de produzir “dossiês” que podem ser indevidamente 

usados conforme a posição dos personagens envolvidos e, como decorrência, estará 

comprometido todo o discurso da independência e da autonomia, face ao desvirtuamento 

da ação profissional do servidor que passa a ser um mero agente dos que detém a tutela 

temporária do Estado em decorrência do mandato eletivo. 

 

3.3.1  Estrutura de Controle Interno  

A Lei nº 4320/64 foi modificada, neste aspecto, por ser entendimento geral, por 

força dos seus arts. 76 a 80,  que cabia ao Executivo de qualquer esfera governamental o 

exercício do controle interno. 
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Sem dúvida alguma, a norma é válida para as entidades de direito público interno, 

ou seja, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, adaptando-se à 

organização administrativa de cada esfera governamental. Reforça este mandamento o 

que determina o art.99 da Constituição, que assegura ao Poder Judiciário a autonomia 

administrativa e financeira. Evidentemente, essa autonomia não está restrita à 

elaboração das propostas orçamentárias, como se pode depreender à primeira vista das 

disposições dos §§ 1º e 2º e incisos do art.99. Ela se estende à gestão das suas receitas 

e dos seus bens. 

Desse entendimento, pode-se então concluir que o controle interno governamental 

é representado conforme demonstrado a seguir na figura 3.1 : 

   Figura 3.1  - Sistema de Controle Interno Integrado do Poder Público Federal 

 
   
                        CONTROLE                                 CONTROLE 
                                                    INTERNO                                     EXTERNO 
 
   
 
            PODER                              PODER                                PODER 
        JUDICIÁRIO                      EXECUTIVO                      LEGISLATIVO 
 
 
 
 
            
            RELATÓRIO E                             RELATÓRIO  E                            RELATÓRIO E 
         DEMONSTRAÇÕES                     DEMONSTAÇÕES                       DEMONSTRAÇÕES     

  

 
 
                                                                          INTEGRAÇÃO 
                                                                       CONSOLIDAÇÃO           
                                                                           
 
                                                                 
                                                                        PRESTAÇÃO DE 
                                                                           CONTAS  DA 
                                                                            ENTIDADE 
 
 

 
Fonte: Lei 4320/64 – Comentada , 1997, p.350  
 

A Constituição da República, porém,  não determinou o Poder para fazer a 

integração dos controles internos. Entretanto, como compete ao Poder Executivo além da 

execução orçamentária a apresentação da prestação de contas da entidade 

governamental, entende-se que lhe cabe a tarefa de fazer a consolidação e a integração 

dos relatórios e demonstrações do controle interno de cada Poder.  
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3.2.2  Finalidade do controle interno 

Para  Anthony (1970, p.20 ):  

“Um importante processo no qual se usa a informação contábil numa  empresa  chama-se 
controle gerencial. É o processo de assegurar que os recursos são obtidos e aplicados 
efetiva e eficientemente na realização dos objetivos da organização”. 

Dos conceitos emitidos pode-se afirmar que a função controle é indispensável 

para acompanhar a execução de programas; apontar falhas e desvios;  zelar pela boa 

utilização, manutenção e guarda dos bens patrimoniais; constatar a veracidade das 

operações realizadas e a aplicação dos princípios contábeis geralmente aceitos na 

produção de informações para o controle e avaliação de desempenho dos programas 

governamentais. 

Como qualquer atividade administrativa, o controle precisa ser planejado 

considerando certas peculiaridades da entidade, bem como questões para as quais 

devem ser obtidas respostas claras e precisas que interessarão ao gestor do patrimônio e 

a outras pessoas do ambiente externo em que a entidade atua. Assim, a fim de que o 

controle seja executado em toda a sua plenitude, e com eficiência, é preciso que os 

integrantes da sua Administração, bem como os que fazem parte das atividades 

intermediárias e operacionais, se conscientizem da sua necessidade para que metas e 

objetivos sejam plenamente alcançados. 

No planejamento do controle, três instrumentos deverão merecer a atenção da 

Administração:  a Contabilidade, o Orçamento e a Auditoria. 

A Contabilidade, como processo gerador de informações, deve ser organizada de 

maneira que as informações obedeçam aos princípios contábeis geralmente aceitos e 

possuam características que lhes são inerentes, entre as quais a da utilidade e a da 

confiabilidade, e que permitam respostas claras e precisas às questões que lhes são 

formuladas pelos seus usuários, interno e externo. Assim, as informações deverão 

evidenciar os fatos ligados à administração financeira, patrimonial, orçamentária e 

operacional, que permitam o controle, a avaliação de desempenho e, consequentemente, 

a tomada de decisões. 

O orçamento é um instrumento de controle prévio gerencial cujo conteúdo reflete 

programas de trabalho, objetivos globais, metas ou cargas de trabalho a executar, 

responsabilidades da organização e dos respectivos agentes, aliados a medidas de 

desempenho e recursos ou insumos de toda a natureza que possibilitarão a sua 
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execução. A sua elaboração obedece a regras que lhes são pertinentes, cujas aplicações 

são feitas em função de mandamentos legais ou determinações da própria direção da 

entidade mediante a formulação de políticas, conforme os interesses da entidade e da 

população. 

O controle e a avaliação de desempenho na execução do Orçamento, bem como 

dos fatos administrativos paralelos, de natureza financeira ou não, são executados com 

base nas informações geradas pela Contabilidade e verificadas pela Auditoria.  

 

 

3.3.3   Função da auditoria governamental 

De maneira geral, a função da Auditoria, em qualquer entidade, está relacionada à 

verificação do cumprimento das obrigações, da execução dos programas de trabalho, da 

veracidade das informações geradas pela Contabilidade, bem como à prevenção de 

danos ou prejuízos ao patrimônio da entidade. É também preocupação da Auditoria, os 

controles de toda natureza mantidos pela Administração, os atos administrativos que 

possam, inclusive, produzir impactos de natureza financeira que mudem a situação 

econômico-financeira da entidade, refletida nas demonstrações contábeis e financeiras. 

A Auditoria, dependendo do seu relacionamento com a Administração, pode ser 

classificada em interna e externa. Para o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (1993, 

p.33), a primeira    é  assim  conceituada:    

“A Auditoria Interna é uma atividade de avaliação independente  e de assessoramento da 
Administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos 
sistemas de controle, bem como da qualidade do desempenho das áreas em relação às 
atribuições e aos planos, metas, objetivos e políticas definidos para as mesmas”. 

 

  Na administração governamental, a Auditoria Interna pode executar o seu papel 

no âmbito do sistema de controle interno de cada Poder, desde que seja do interesse 

desse Poder. Não existe impedimento, por exemplo, da Auditoria Interna do Poder 

Executivo, mediante convênio, atuar no âmbito do sistema de controle interno do 

Legislativo ou do Judiciário, quando for o caso. 
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A Auditoria Externa, por sua vez, é executada mediante serviço prestado à 

entidade governamental por empresas qualificadas e sem vínculos com a Administração. 

Em realidade, essa auditoria é contratada quando existem problemas que devem ser 

examinados por técnicos alheios à administração, e com as devidas isenções que não 

seriam possíveis conseguir se fosse executada pela Auditoria Interna, salvo engano de 

minha parte. 

Há que se mencionar que a Auditoria Interna não é aceita pacificamente dentro do 

controle interno, ou melhor, como mecanismo integrante do controle interno. Alguns 

profissionais, movidos pelo sentido da afirmação  “a Auditoria atua sobre o controle 

interno no sentido de verificar se os controles são ou não eficientes” tendem aceitá-la fora 

do controle interno. Entretanto, outra corrente a aceita como um mecanismo de 

autocontrole, ou seja, atuando sempre no sentido de prevenir falhas no sistema de 

informações para  o controle  e avaliação de desempenho, bem como em todo o sistema 

de controle interno mantido pela organização. Em realidade, o fato dela atuar sobre o 

controle interno não significa que não possa integrá-lo. Ela o integra com outra função, ou 

seja, a de prevenir danos e prejuízos para o patrimônio e o de assegurar que os controles 

funcionem a contento, com eficiência, possibilitando que o gestor tome decisões com o 

respaldo de informações úteis e confiáveis. 
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3.4  Competências do  Tribunal de Contas da União  

Conforme visto no capítulo 3.1, a Constituição de 1988  inovou em vários 

aspectos quanto à forma de execução dos trabalhos de auditoria , bem como a estrutura  

organizacional dos órgãos com tais competências. Um dos pontos centrais  desse novo 

modelo foi a ampliação da competência do TCU no que tange à realização de auditorias 

operacionais,  essa determinação constitucional impulsionou a corte de contas a definir  

estratégias para agregar essa nova atividade ao seu arcabouço de procedimentos e 

técnicas de avaliação.  

Este capítulo, portanto, tem por objetivo apresentar  as competências,  estrutura 

organizacional e funcionamento do Tribunal de Contas da União. Dar-se-á maior ênfase à 

sua Secretaria Geral de Controle Externo (SEGECEX), por ser o  órgão que possui a 

competência interna no TCU para implementar as mudanças técnicas necessárias à 

realização dos trabalhos de auditoria de desempenho e avaliação de programas, objeto 

do nosso estudo. A coordenação e a  execução dos trabalhos de auditoria programados 

está sob a responsabilidade da Secretaria de Auditoria e Inspeções (SAUDI), relacionada 

no escopo de estudo deste capítulo. O detalhamento mais aprofundado das diretrizes e 

procedimentos implementados pelo TCU, por intermédio da Secretaria Geral de Controle 

Externo, para realização dos trabalhos de auditoria de desempenho foram  abordadas no 

capítulo 5, que trata da evolução alcançada pelo TCU na direção da Auditoria de 

Desempenho. 

 

 

3.4.1  Tribunal de Contas da União – breve históric o 

A idéia de criação de um Tribunal de Contas surgiu, pela primeira vez no Brasil, 

em 23 de junho de 1826, com a iniciativa de Felisberto Caldeira Brandt, Visconde de 

Barbacena, e de José Inácio Borges, que apresentaram projeto de lei nesse sentido ao 

Senado do Império. As discussões em torno da criação de um Tribunal de Contas 

durariam quase um século, polarizadas entre aqueles que defendiam a sua necessidade, 

para quem as contas públicas deviam ser examinadas por um órgão independente, e 

aqueles que o combatiam, por entenderem que as contas públicas podiam continuar 

sendo controladas por aqueles mesmos que as realizavam. 
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Somente a queda do Império e as reformas político-administrativas da jovem 

República tornaram realidade, finalmente, o Tribunal de Contas da União. Em 7 de 

novembro de 1890, por iniciativa do então Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, o Decreto 

nº 966-A criou o Tribunal de Contas da União, norteado pelos princípios da autonomia, 

fiscalização, julgamento, vigilância e energia. 

A Constituição de 1891, a primeira republicana, ainda por influência de Rui 

Barbosa, institucionalizou definitivamente o Tribunal de Contas da União, inscrevendo-o 

no seu art. 89.  A instalação do Tribunal, entretanto, só ocorreu em 17 de janeiro de 1893, 

graças ao empenho do Ministro da Fazenda do governo de Floriano Peixoto, Serzedello 

Corrêa. 

Teve originariamente competência para o exame, revisão e julgamento de todas 

as operações relacionadas com a receita e a despesa da União. O mecanismo de 

fiscalização se fazia pelo sistema de registro prévio. A Constituição de 1891, que 

institucionalizou o Tribunal conferiu-lhe a competência para liquidar as contas da receita e 

despesa e verificar a sua legalidade antes de serem apresentadas as contas ao 

Congresso Nacional. 

Logo após sua instalação, porém, o Tribunal de Contas considerou ilegal a 

nomeação, feita pelo Presidente Floriano Peixoto, de um parente do ex-Presidente 

Deodoro da Fonseca. Inconformado com a decisão do Tribunal, Floriano Peixoto mandou 

redigir decretos que retiravam do TCU a competência para impugnar despesas 

consideradas ilegais. O Ministro da Fazenda Serzedello Correa, não concordando com a 

posição do Presidente demitiu-se do cargo.  

Pela Constituição de 1934, o Tribunal recebeu, entre outras atribuições, a de 

proceder ao acompanhamento da execução orçamentária, o registro prévio das despesas 

e dos contratos, o julgamento das contas dos responsáveis por bens e dinheiro públicos, 

assim como a apresentação de parecer prévio sobre as contas do Presidente da 

República para posterior encaminhamento à Câmara dos Deputados. 

Com exceção do parecer prévio sobre as contas presidenciais, todas as demais 

atribuições do Tribunal foram mantidas pela Carta de 1937. Foi a Constituição de 1946 

que acresceu sua competência com um novo encargo: julgar a legalidade das 

concessões de aposentadorias, reformas e pensões. 
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Pela Constituição de 1967, ratificada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969, 

retirou-se do Tribunal o exame e julgamento prévio, implementando o mecanismo de 

fiscalização “a posteriori” dos atos e contratos geradores de despesas, sem prejuízo da 

sua competência para apontar falhas e irregularidades que, se não sanadas, seriam, 

então, objeto de representação ao Congresso Nacional. Importante enfatizar que a 

Constituição de 1967 evoluiu no que diz respeito ao mecanismo de avaliação, conforme 

visto anteriormente a constituição de 1891 previa que a  fiscalização das operações seria 

realizada pelo registro prévio. Eliminou-se, também, o julgamento da legalidade das 

concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ficando a cargo do Tribunal, tão-

somente, a apreciação da legalidade para fins de registro.  

O processo de fiscalização financeira e orçamentária passou por completa 

reforma nessa etapa. Como inovação, deu-se incumbência ao Tribunal para o exercício 

de auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das unidades dos três poderes da 

União, instituindo-se desde então os sistemas de controle externo, a cargo do Congresso 

Nacional, com auxilio da Corte de Contas, e de controle interno, este exercido pelo Poder 

Executivo e destinado a criar condições para uma controle externo eficaz. 

 

 

3.4.2 O Tribunal de Contas na atual Constituição  

  Na  Constituição de 1988, o Tribunal de Contas da União teve a sua jurisdição e 

competência substancialmente ampliadas. Recebeu poderes para, no auxílio ao 

Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade e economicidade e a fiscalização da aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem suas competências previstas nos 

artigos 33, § 2º, 71 a 74 e 161, parágrafo único, da Constituição Federal.  Além disso, em 

razão do exercício das competências constitucionais, outras incumbências lhe foram 

atribuídas por lei. As competências constitucionais e legais do TCU estão listadas  

adiante. 
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3.4.2.1 Competências constitucionais do Tribunal de  Contas da União 

O quadro 3.1 a seguir  apresenta as competências atribuídas constitucionalmente 
ao TCU: 

 

 

Quadro 3.1 - Competências Constitucionais do Tribunal de Contas da União 

Competências Artigos  

Apreciar as contas anuais do Presidente da República , mediante parecer prévio art.71, I 

Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos 

art. 33, § 2º e art. 71, II 

Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessões de aposentadorias, 
reformas e pensões civis e militares 

art. 71, III 

Realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso 
Nacional 

art. 71, IV 

Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais art. 71, V 

Fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a Estados, ao Distrito Federal ou a 
Municípios 

art. 71, VI 

Prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas art. 71, VII 

Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e 
contratos 

art. 71, VIII a XI 

Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia de receitas art. 70 

Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista Permanente de 
Senadores e Deputados, sobre despesas não autorizadas 

art. 72, § 1º 

Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades 

art. 74, § 2º 

Fixar os coeficientes dos fundos de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais e às prefeituras 

art. 161, parágrafo único. 

Fonte:  Constituição Federal de 1988. 

 

Cabe salientar que todas as competências constitucionais definidas e 

apresentadas no quadro 3.1 são passíveis de realização de trabalhos de Auditoria de 

Desempenho, tendo em vista que  esse tipo de auditoria, pode ser vista como um 

enfoque, ou seja, depende  dos resultados que se pretende obter ao final do trabalho, se 

o  enfoque  é financeiro, o trabalho será realizado com foco contábil, se o objetivo é 

resultados efetivos de implementação de gestão de políticas públicas o foco será 
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operacional, e assim por diante, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, dentre 

outros.  

 

3.4.2.2  Competências legais , além das constitucio nais 

O quadro 3.2 a seguir  apresenta as principais competências atribuídas 

legalmente ao TCU, além daquelas constitucionais , vista anteriormente: 

 

Quadro 3.2 - Principais competências legais do Tribunal de Contas da União 

Competências Leis 

Decidir sobre consulta formulada por autoridade competente acerca de dúvida na 
aplicação de dispositivos legais ou regulamentares concernentes a matéria de 
competência do Tribunal 

Lei nº. 8.443/92 

Decidir sobre representações contra irregularidades em processos licitatórios Lei nº 8.666/93 

Exercer o controle da legalidade e legitimidade dos bens e rendas de autoridades e 
servidores públicos 

Lei nº. 8.730/93 

Decidir sobre representação  refrente ao descumprimento da obrigatoriedade de notificar 
às câmaras municipais da transferência de recursos federais para os  respectivos 
municípios 

Lei  nº 9.452/97 

Acompanhar e fiscalizar os processos de desestatização Lei nº 9.491/97 

Criar e manter homepage  na rede internet para divulgação de dados e informações 
acerca das contas públicas. (http://www.contaspublicas.gov.br) 

Lei nº 9.755,/98. 

Fiscalizar o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com ênfase no que se refere ao cumprimento, pela 
União, dos limites das despesas com pessoal 

Lei Complementar nº 
101/2000. 

Emitir parecer prévio individualizado  sobre as contas prestadas pelo Presidente da 
República, pelos Presidentes dos órgãos do Poder Legislativo, pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, pelos Presidentes dos Tribunais Superiores e pelo Chefe do 
Ministério Público. 

Lei Complementar nº 
101/2000. 

Processar e julgar infrações administrativas contra as leis de finanças públicas. Lei nº 10.028/2000 

Remeter à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 
Nacional a análise e a avaliação dos relatórios de gestão fiscal previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal -  LC. Nº 101/2000. 

Lei nº 10.266/2001, art. 73, 
inciso III 

Enviar à Comissão Mista de Planos , Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 
Nacional informações sobre a execução físico – financeira das obras constantes dos 
orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento. 

Lei nº 10.266/2001, art. 83 

Remeter ao Congresso Nacional, em até quinze dias após sua constatação, informações 
referentes a indícios de irregularidades graves identificados em fiscalizações de contratos, 
convênios, parcelas ou subtrechos referentes a obras constantes do Orçamento de 2002. 

Lei nº 10.266/2001, art. 83 

Fonte:  Relatório  Anual de Atividades do TCU, 2001. 
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3.5  Funcionamento e Estrutura 

O TCU é órgão colegiado e suas deliberações são tomadas no Plenário ou em 

suas duas Câmaras, podendo ocorrer, esporadicamente, decisões por despacho singular, 

nos casos previstos no Regimento Interno. O Plenário e as duas Câmaras reúnem-se em 

sessões ordinárias e, quando necessário, em extraordinárias, sempre com a presença de 

representante do Ministério Público. O quadro 3.3 adiante apresenta o organograma atual 

do TCU, sendo que a  composição do Plenário e das Câmaras é a seguinte: 

a) Plenário:  Presidente , Vice-presidente e corregedor e mais 7 ministros, 3 

auditores e 1 procurador geral 

b) 1ª Câmara: Presidente, 3 ministros, 2 auditores e 1 procurador-geral 

c) 2ª Câmara: Presidente, 3 ministros, 1 auditor e 1 subprocurador-geral 

 

Quadro 3.3 - Organograma do TCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Homepage TCU -   http:// www.tcu.gov.br 
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SAUDI SEINFO 1ª a 9ª 
SECEX 

SECEX 
dos 

Estados 



 68

Estruturalmente o TCU apresenta-se na forma Matricial.  A forma matricial 

apareceu devido à inadequação da estrutura funcional para as atividades integradas, isto 

é, aquelas que para serem realizadas exigem interação  entre as áreas funcionais. A 

Matriz é uma forma de manter as unidades funcionais criando relações horizontais entre 

elas.  A Matriz é ao mesmo tempo uma hierarquia tradicional e uma entidade 

solucionadora de problemas.  

Este tipo de estrutura apresentada pelo TCU – denominada matriz pura – é aquela 

que divide igualmente a autoridade entre os gerentes de projetos e os gerentes 

funcionais, pode-se assim dizer. Isso não significa que ambos decidem sobre qualquer 

assunto com mesmo poder de decisão, mas sim que a área de decisões de um é igual à 

do outro. 

A estrutura de forma Matricial é um esquema conceitual para analisar as múltiplas 

relações que existem entre uma unidade tarefa (unidade responsável  pela conversão de 

inputs em outputs especificados) e o sistema administrativo (estrutura  secundária  que 

coordena as unidades-tarefa ) entre as várias unidades-tarefa e entre os membros  das 

unidades-tarefa. A Matriz é a forma de estruturar recursos provenientes de várias fontes 

com o objetivo de desenvolver atividades comuns: projetos ou produtos, pois, utilizam 

simultaneamente a departamentalização funcional e a divisional para agregar grupos e 

estruturas. 

A composição, a jurisdição e as competências do TCU estão previstas nos Arts. 

71 a 73 e 96 da Carta Magna. O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito 

Federal e é composto por nove ministros, dos quais seis são escolhidos pelo Congresso 

Nacional e três pelo Presidente da República. Em relação a esses últimos, dois são 

escolhidos entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. 

Integram, ainda, o Tribunal, 03 (três) auditores, nomeados pelo Presidente da 

República, mediante concurso público, que substituem os ministros nos afastamentos, 

impedimentos e em casos de vacância do cargo. 

Os julgamentos do Tribunal são realizados em três Colegiados: Plenário, Primeira 

e Segunda Câmaras. O Plenário é integrado por todos os ministros, sendo presidido pelo 

Presidente do TCU. As Câmaras são compostas por quatro ministros e um ou dois 

auditores, cada, conforme o caso. A Primeira Câmara é presidida pelo Vice-Presidente do 

Tribunal e a Segunda pelo ministro mais antigo no cargo. 
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Atua junto à Corte de Contas, de acordo com o art. 130 da Constituição Federal, 

um Ministério Público especializado e autônomo, composto de um Procurador-Geral, três 

subprocuradores-gerais e quatro procuradores, nomeados pelo Presidente da República. 

Suas funções básicas consistem em promover a defesa da ordem jurídica e requerer as 

medidas de interesse da Justiça, da administração e do erário perante o Tribunal. 

Adicionalmente, podem manifestar-se em todos os assuntos sujeitos à deliberação da 

Corte e interpor recursos admitidos em lei ou previstos no Regimento Interno do TCU. 

No desempenho de sua missão institucional, o Tribunal conta com uma Secretaria 

que tem por finalidade desempenhar atividades técnicas, administrativas e operacionais 

necessárias ao pleno exercício das competências do Tribunal de Contas da União, 

conforme os artigos 11 e 121 a 130 do Regimento Interno. Essa Secretaria tem a 

seguinte estrutura:  

• Unidades básicas: Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), 

Secretaria-Geral das Sessões (SGS), Secretaria-Geral de Administração 

(Segedam). 

• Unidades de apoio estratégico: Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplan),  

Secretaria de Tecnologia da Informação (Setec) e Instituto Serzedello Corrêa 

(ISC). 

• Unidades de assessoramento especializado: Secretaria de Controle Interno 

(Secoi), Consultoria Jurídica (Conjur), Assessoria de Comunicação Social 

(Ascom), Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais (Aceri), 

Assessoria de Relações Internacionais (Arint) e Assessoria Parlamentar 

(Aspar).  

• Unidades de apoio e assessoramento técnico a autoridades: Gabinete do 

Presidente, Secretaria da Presidência (Sepres), Gabinete do Corregedor e 

Gabinete de Ministros, de Auditores e de Membros do Ministério Público junto 

ao Tribunal. 

Como o objetivo deste trabalho esta circunscrito a área de auditoria e controle 

estudaremos a nova Secretaria de Auditoria e Inspeção , com enfoque maior a 

Secretaria Geral de Controle Externo.  
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3.5.1  Secretaria Geral de Controle Externo  

A Secretaria-Geral de Controle Externo   tem por finalidade gerenciar a área 

técnico-executiva de controle externo visando a prestar apoio e assessoramento às 

deliberações do Tribunal. 

 Integram a estrutura da Segecex:  

• Secretaria Adjunta de Fiscalização (Adfis),  

• Secretaria Adjunta de Contas (Adcon),  

• Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip),  

• Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União(Secob), 

• Secretaria de Fiscalização de Desestatização (Sefid),  

• Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog),  

• Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), 

• Secretaria de Recursos (Serur)  

e   trinta e duas Secretarias de Controle Externo (Secex), sendo seis  localizadas 

em Brasília, sede do TCU, e vinte e seis nas capitais dos estados da federação. 

3.5.1.1 Atribuições:  

• planejar, organizar, dirigir, coordenar e supervisionar as atividades e projetos 

inerentes ao controle externo e avaliar seus resultados;  

• aprovar regulamentos relativos ao funcionamento das atividades, dos 

processos de trabalho e de projetos na área de controle externo;  

• propor diretrizes relativas ao controle e à fiscalização a cargo do Tribunal de 

Contas da União;  

• orientar o desdobramento de diretrizes e controlar o alcance das metas das 

unidades subordinadas;  

• promover o intercâmbio de informações com órgãos do sistema de controle 

interno dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, visando à integração 

de suas atividades com as de controle externo exercidas pelo Tribunal.          
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Com a implantação do Projeto de Capacitação em Avaliação de Programas 

Públicos, inaugurou-se uma nova dimensão na atuação do TCU, voltada para o 

desenvolvimento dos métodos necessários à avaliação do impacto junto à sociedade das 

funções, programas, projetos e atividades governamentais. 

A realidade tem sido farta em apresentar exemplos de ações da administração 

pública que, embora, cumprindo satisfatoriamente as metas previstas, não lograram 

modificar as condições sociais adversas da população. Ademais, não raras vezes, essas 

ações têm, inesperadamente, produzido efeitos negativos. 

Nessa linha, a atual Secretaria de Auditoria e Inspeção emprega os principais 

métodos em avaliação de programa com os conhecimentos e práticas regularmente 

adotados pelo TCU nos trabalhos de auditoria operacional, garantindo, assim, a 

continuidade do seu  desenvolvimento técnico. 

 

 

 

3.5.2  Secretaria de Auditoria e Inspeção 

A Secretaria de Auditoria e Inspeções - SAUDI, desenvolveu o Manual de 

Auditoria de Desempenho e contou com a colaboração de oito unidades técnico-

executivas, que testaram os métodos ali preconizados no âmbito de projetos-piloto que 

englobaram oito áreas temáticas distintas, quais sejam: trabalho, defesa, saúde, receitas 

públicas, educação, infra-estrutura, habitação e meio ambiente. 

É  importante mencionar a ênfase dada ao controle de resultados pelas diretrizes 

que orientam a atual reforma e modernização do aparelho de Estado. A maior 

flexibilidade e autonomia do gestor, preconizadas por essas diretrizes, devem ser 

acompanhadas por um modelo de controle voltado para o exame dos resultados, das 

potencialidades e das limitações das ações governamentais. 

Para que possamos entender melhor  a atuação da SAUDI, dedicaremos o 

próximo capítulo à distinção conceitual entre auditoria operacional e avaliação de 

programa, modalidades de auditoria de desempenho, e características necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos de auditoria de desempenho.  
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4. AUDITORIA DE DESEMPENHO E A AVALIAÇÃO DE PROGRAM AS 

GOVERNAMENTAIS. 

 

4.1 Introdução 

A auditoria governamental surgiu da necessidade de se comprovar a legalidade e 

legitimidade dos atos praticados pelas administrações governamentais, avaliando-se os 

resultados alcançados. Sendo assim, esse tipo de atividade possui um amplo escopo de 

objetivos, pois, além  dos aspectos contábeis e administrativos que analisa, busca, 

assegurar-se de que  a aplicação dos recursos públicos é conduzida observando-se os 

preceitos constitucionais da legalidade, legitimidade, economicidade, efetividade, 

eficiência e da eficácia.  

Sua missão consiste, portanto, em verificar se os atos e fatos praticados pelos 

gestores  públicos atingiram os resultados previamente estabelecidos. O escopo de seu 

trabalho não se restringe apenas aos aspectos financeiros e legais da organização, 

analisa também o alcance das metas planejadas. Considera que os gestores devem se 

sujeitar à prestação de contas pela eficaz e prudente gestão, ou não, dos recursos que 

lhe foram confiados 

Neste período em que  as doutrinas  de gestão pública encontram-se em evolução 

contínua, a Nova Gestão Pública revisada no capítulo 2, oferece um arcabouço teórico 

para ampliar a competência legal das instituições de auditoria governamental, como visto 

no capítulo 3, de forma a incluir a chamada auditoria de desempenho ampliando dessa 

forma o escopo de trabalho dessa atividade. 

Sendo assim,   examinaremos neste capítulo,  as questões  conceituais, empíricas 

e administrativas abordadas por essa nova atividade de avaliação ou de revisão 

governamental uma vez  que as auditorias de desempenho não foram ainda, 

completamente institucionalizadas. 

  

 

 

 

 

 



 73

 

4.2 Análise do conceito da auditoria de desempenho 

 Conceitualmente, a auditoria de desempenho, consiste num termo dúbio para 

uma classe de atividades de revisão predominantemente avaliativas, gerando do ponto 

de vista administrativo, nos órgãos  de auditoria  cujo mandato legal já inclui essa 

atividade, um confronto com duas questões estratégicas principais, quais sejam: se 

realizam essas revisões avaliativas no estilo de auditoria ou se direcionam seu trabalho 

para promover a melhoria do desempenho nos órgãos auditados. 

Numa  nova concepção, as modernas Instituições voltadas para área de controle 

estão  investindo na chamada  auditoria de desempenho ou auditoria de resultado, que 

deixa de ser financeira, deixa de ser ser punitiva, apenas, para ser uma auditoria que 

avalia os aspectos de realizações  dos programas, demonstrando para a sociedade e 

para os próprios órgãos de controle, por meio de monitoramento, a importância do 

programa que está sendo executado, verificando se ele é necessário para a sociedade e  

se além de  ter os recursos bem aplicados está oferecendo o retorno esperado pelo 

Congresso e pelo Governo, que destinaram tais recursos para sua execução.  Cabe 

ressaltar  que esta nova modalidade de auditoria aparece como valor agregado aos 

meios mais tradicionais de realização dessa atividade, ou seja,  os órgãos de controle 

não estão deixando de lado as auditorias financeiras, mas estão realizando também as 

auditorias de desempenho para  analisar os resultados alcançados pelos gestores na 

execução de determinado programa governamental.  

Em  um  denso artigo sobre o tema , Michael Barzelay (1997, p.254)  defende a 

tese de que a Auditoria de Desempenho, nas diversas formas de atividade de controle 

que o termo genérico comporta, é Avaliação, por força dos julgamentos instrumentais que 

requer.  Nesse sentido,  “como a Auditoria envolve verificação ao invés de avaliação, a 

Auditoria de Desempenho é “auditoria no nome mas não no conceito’”. Tampouco é 

avaliação de programa. 

O termo “auditoria de desempenho” é usado para distinguir esse tipo de atividade 

de controle, tanto da auditoria tradicional como da avaliação de programa                          

(program evaluation) . Ao contrário da avaliação de  programa, as auditorias de 

desempenho são conduzidas de uma maneira que se assemelha à auditoria . O estilo de 

trabalho, no entanto, não deve ser considerado como parte do significado central do 

conceito de auditoria de desempenho. 
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Para analisar essas distinções, ao mesmo tempo sutis e contundentes, Barzelay 

adota, ainda que parcialmente, a teoria   de conceitos e categorias formuladas por 

George Lakoff (1987, p.68), especialista em lingüistica cognitiva da Universidade de 

Berckley, Califórnia. Conforme essa teoria: 

“Palavras são nomes para conceitos. O significado de conceitos abstratos e complexos, 
como as categorias da atividade de revisão governamental, não pode ser descrito em uma 
linha ou duas, como em uma definição de dicionário, ou mesmo pela enumeração de 
alguma de suas propriedades essenciais. Para se analisar o significado desses conceitos, 
é crucial que se identifique os vários modelos cognitivos idealizados que juntos 
caracterizam o conceito”. 

A análise dos  modelos cognitivos  idealizados relacionados, a partir desse 

estudo, permitirá a diferenciação dos conceitos de auditoria de desempenho dos 

conceitos de auditoria tradicional e de avaliação de programas. 

O conceito de auditoria de desempenho caracteriza-se por uma série de modelos 

cognitivos interrelacionados referentes ao funcionamento do governo, ao tipo de 

funcionamento desejado, que serão analisados em capítulo específico, o principal 

objetivo da revisão, à modalidade dominante de revisão e ao papel do revisor (auditor), 

que será analisado a seguir,  neste capítulo. A  mesma lógica aplica-se ao significado dos 

conceitos de auditoria tradicional e de avaliação de programas, ou seja, os sentidos 

centrais dos conceitos associados à auditoria tradicional, auditoria de desempenho e 

avaliação de programas podem ser formulados com base em modelos que variam sob a 

ótica de três diferentes dimensões , conforme quadro 3.4, a seguir: 

 

            Quadro 3.4 - Comparação entre auditoria tradicional, “auditoria” de desempenho  

                     e avaliação de programa 

 

Tipo de Auditoria 

Objetivos principais do 

controle 

 

Forma dominante de controle  

 

Papel do revisor/auditor 

 
 
 

Tradicional 

 
Conformidade “ 
accountability” (prestação de 
contas stricto-sensu) 

 
 
 

Auditoria 

 
Verifica informações; encontra 
diferenças entre os procedimentos 
locais reais e as normas gerais ; infere 
conseqüências, relata fatos. 

 
 

Desempenho 

 
Desempenho “ accountability” 
(Prestação de contas lato -
sensu) 

 
 

Inspeção 

 
Avalia aspectos dos programas e 
organizações, relata fatos. 

 
 
Avaliação de Programa 

 
Fornecer feedback 
verdadeiro e útil sobre a 
eficácia de políticas e 
programas 

 
 

 
Pesquisa 

 
Avalia a eficácia das intervenções ou 
mensura o impacto de intervenções 
desarticuladas nos problemas 
coletivos. 

 
   Fonte:  Adaptado de , BARZELAY, Michael.  Central Audit Institutions ande Performance Auditing:  
   A   comparative Analysis of Organizational Strategies in the OECD, Pag. 238 , 1997.) 
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4.3 Auditoria Tradicional 

A auditoria tradicional caracteriza-se  por normas e padrões de natureza técnica e 

ética claramente determinados, tornando-se um elemento fundamental no sistema de 

informações, medição de desempenho e prestação de contas da administração, os 

trabalhos são desenvolvidos por meio do estudo e da avaliação sistemática de 

transações, procedimentos, operações e das demonstrações financeiras resultantes, 

tendo por finalidade determinar o grau de observância dos critérios estabelecidos e emitir 

um parecer sobre o assunto. 

Para Light, (1993, p. 45)  discorrendo a respeito da auditoria tradicional, informa 

que: 

“O principal objetivo da auditoria tradicional é fazer  com que unidades e indivíduos sigam 
determinados critérios ou normas aplicáveis para realizar  transações e desempenhar 
tarefas – em uma palavra, accountability de regularidade / conformidade. A meta é impedir 
ou retificar procedimentos que representam desvios das normas legais”. 

 

A auditoria envolve a coleta de informações sobre as transações ou processos 

para determinar se elas estão de acordo com as normas aplicáveis. “O papel do 

auditor/revisor público é examinar a informação apresentada pelos órgãos públicos e 

relatar eventuais desvios entre os critérios / normas aplicáveis e as transações 

efetivamente realizadas ou os sistemas existentes.” (Barzelay, 1997). 

Esse tipo de atividade desenvolvido, portanto,  na área governamental , 

tipicamente de forma fiscalizadora e realizado  geralmente  por contadores, considera 

que a verdade é estabelecida por meio da exposição das ações ao exame público e ao 

debate. O foco é na transparência e no processo de abertura e divulgação pelos quais a 

transparência pode ser promovida, ou seja,  as autoridades públicas devem agir 

conforme o seu discurso e o público deve poder verificar sua conduta com base em uma 

prestação de contas completa e fidedigna. 

  

4.4   Auditoria de Desempenho                                   

A maioria dos colaboradores para a literatura sobre a matéria,  diga-se de 

passagem, recente e escassa, talvez,  exatamente por isso,  definam  a auditoria de 

desempenho de forma a refletir as realidades institucionais locais.    O termo “auditoria de 

desempenho” é normalmente utilizado para demarcar a distinção entre esse tipo de 
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atividade de revisão governamental e a auditoria tradicional de um lado e a avaliação de 

programas de outro. A forma como essa distinção é feita tem implicações sobre qual 

categoria profissional possui os argumentos mais persuasivos com vistas a obter o 

controle. 

 Para  Barzelay, (1997) : 

“Aqueles que escrevem no contexto institucional britânico (Westminster / Whitehall)  
tendem    a estabelecer uma distinção entre política e administração dentro da definição 
de auditoria de desempenho. Ao passo que, aqueles que escrevem no contexto de um 
regime de poder partilhado entre o executivo e o legislativo, como ocorre nos Estados 
Unidos , agem de forma diferente e jurisdicional da matéria”. 

 

 Funcionários de alguns órgãos centrais de auditoria procuram destacar as 

semelhanças entre a auditoria tradicional e a de desempenho, possivelmente para 

manter ou expandir sua fatia de mercado na indústria da revisão governamental 

(Sedgiwick, 1993).  Os especialistas em avaliação, por seu turno, tendem a caracterizar a 

auditoria de desempenho como forma de avaliação, talvez pela mesma razão.  Como a 

questão da disputa pelo controle da atividade ainda persiste, também não existe 

consenso quanto ao significado preciso do conceito de auditoria de desempenho.         

                       

4.4.1   Objetivos principais  do controle  de desem penho 

Os principais objetivos de um trabalho de revisão consistem em assegurar um 

nível satisfatório de funcionamento das organizações governamentais. O principal 

objetivo das auditorias de desempenho pode ser expresso como “accountability de 

desempenho“. A idéia simples por trás desse argumento é que as organizações devem 

ser responsabilizadas pelos resultados de sua atuação mais do que pela sua forma de 

funcionamento.  A idéia mais complexa é que, para alguns propósitos, é melhor focalizar 

a atenção da administração para a otimização de processos produtivos e do desenho dos 

programas.  

Como forma de esclarecer melhor esse tema,  utilizaremos   a  estrutura da figura 

4.1 apresentada em palestra sobre auditoria  no  1º Encontro Nacional de Auditoria 

Governamental - I ENAUG, (1995): 
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Figura 4.1  - Principais objetivos da avaliação de desempenho 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de I ENAUG (1995) 

 

Uma estratégia apropriada  para esse enfoque seria a de responsabilizar 

indivíduos e organizações pelo atingimento de padrões razoáveis de economia, eficiência 

e efetividade. A operacionalização dessa estratégia pode incluir a formalização de 

acordos entre um órgão e seu respectivo ministério envolvendo a definição de metas.  O 

objetivo da auditoria de desempenho, nesse sentido, é contribuir para a 

operacionalização de processos políticos – administrativos pelos quais a accontability de 

desempenho  é estruturada, incentivada e controlada. 

O  principal objetivo da auditoria de desempenho é a prestação de contas sobre o 

desempenho, sobre os resultados gerados pelo o que a  organização faz, e não sobre o 

como faz. (CAVALCANTI, 2000) 

A auditoria de desempenho, portanto,  algumas vezes  envolve auditoria ou 

pesquisa, mas normalmente pode ser caracterizada como um processo de inspeção. A 

inspeção consiste no questionamento de qualquer tipo de procedimento, não apenas 

aqueles relativos à administração financeira. Uma inspeção pode tanto envolver a 

verificação da observância dos critérios aplicáveis como o exercício direto de julgamento 

instrumental. 
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4.4.2  Papel do auditor / avaliador de desempenho 

O papel do  auditor de desempenho é, em grande parte, o de avaliar aspectos dos 

programas e das organizações. Esses auditores normalmente avaliam esses aspectos 

com um enfoque mais pontual do que os revisores quando estão realizando uma típica 

avaliação de programas. 

O trabalho do auditor de desempenho é facilitar a disponibilização  da informação 

ao contribuinte e ao Congresso, comunicando se o dinheiro público está sendo gasto  

com propriedade e sabedoria. Procurar por essa informação quando ela ainda não estiver 

disponível e examiná-la e validá-la quando ela já tiver sido fornecida. Como ocorre com o 

papel do juiz/magistrado, existe uma forte ligação com o processo de verificação da 

conformidade legal nessa abordagem. No entanto, a conformidade nesse caso não está 

associada apenas à questão da conformidade legal (apesar de que seria certamente um 

aspecto da avaliação) mas sim à conformidade em um sentido mais amplo, em uma 

acepção mais abrangente de processos democráticos. 

Pois, diferentemente dos auditores tradicionais, os auditores de desempenho 

podem julgar se os meios empregados nos processos produtivos estão alinhados com as 

metas estabelecidas ou se foram otimizados a reduzir as limitações do programa. 

Esse profissional desfruta de um campo maior para criatividade na orientação  de 

seus estudos e na seleção de ferramentas do que  no caso de um auditor financeiro 

típico. As diretrizes não são  severamente determinadas. O campo para criar algo original 

e novo é maior. Contudo, os limites de ordem prática – tempo, recursos, necessidade de 

negociação das recomendações com o auditado – exigem bastante do auditor. 

As habilidades necessárias  de um auditor ou equipe de auditores de desempenho 

consiste em conciliar esses conjuntos conflitantes de demandas: por um lado devem ser 

mais “profissionais” , tecnicamente mais sofisticados, mais criativos no projeto de estudo, 

mais centrados nas questões cruciais e difíceis de eficiência e efetividade e, por outro 

lado, devem produzir estudos em menor tempo, mais baratos e em formato que os 

tornarão mais acessíveis à uma faixa maior de diferentes públicos (auditados, políticos, 

meios de comunicação, e assim por diante). De fato, esse é realmente um desafio  difícil  

e sua aceitação trouxe embutida algumas tarefas adicionais às sua atribuições. 
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Para Pollitt e Summa, (1997) : 

“um elemento fundamental para o trabalho desse auditor ser bem sucedido está na sua 
habilidade para negociar com os funcionários da entidade auditada”.  

Tal fato  cria um paradoxo se compararmos com a questão da independência que 

deve ter um auditor, no caso das auditorias tradicionais,  o que torna provavelmente uma 

objeção  nessa análise conceitual da auditoria de desempenho, seria a de que ela deixa 

de especificar a independência da auditoria como atributo essencial dessa atividade, 

mas, como a auditoria de desempenho é de fato uma avaliação que envolve a produção 

ou a revisão de instrumental de julgamento, entendemos que o processo de negociação 

que ocorre com o auditado pode ter uma influência importante sobre o conteúdo  do 

relatório final  e sobre o que vem a ser de domínio público. Entretanto , o que tem 

ocorrido é que os detalhes desse processo, principalmente quando são prejudiciais ou 

evidenciam distorções de informações ou desvios de conduta, são normalmente 

escondidos do público. 

 

 

4.4.3 Classificações  dos  tipos de auditoria de de sempenho 

Em estudo empírico e comparativo de análise organizacional realizado nos órgãos 

centrais de auditoria da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico - OCDE,  sobre os trabalhos de auditoria de desempenho, verificou-se que 

são várias as organizações que desenvolvem e disseminam esses trabalhos. No Reino 

Unido, pode-se citar a Comissão de Auditoria para a Inglaterra e País de Gales (Audit 

Comission for England and Wales, cuja jurisdição inclui o governo municipal, o Serviço 

Nacional de Saúde e a Polícia; o National Audit Office (NAO), cuja jurisdição compreende 

o restante do governo central; e uma gama de inspetorias de setores ou órgãos 

específicos em rápida expansão, como o Escritório  de Normas de Educação (Office of 

Standards in Education) (hood and Scott, 1996).  Nos estados Unidos da América (EUA), 

dentre as entidades que elaboram trabalhos de auditoria de desempenho pode-se 

destacar os Escritórios dos Inspetores Gerais (Office of Inspectors General) e o Escritório 

do Auditor Geral (General Accounting Office) (Trodden 1995, Walsh, 1995). As 

organizações governamentais fundamentais na área de auditoria de desempenho 

incluem aquelas responsáveis pela elaboração orçamentária, auditoria, avaliação e 
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reforma administrativa, incluindo o Serviço de Administração Pública (PUMA – Public 

Management Service). 

Esses órgãos centrais de auditoria, em alguns países são denominados também 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS),  conforme estabelece sua associação 

internacional. Tais organizações incluem a Agência Nacional de Auditoria da Suécia, a 

Corte de Auditoria da Alemanha, o Escritório Nacional de Auditoria (National Audit Office 

– NAO) do Reino Unido, o Escritório do Auditor Geral do Canadá, a Corte de Contas da 

França e o escritório do Auditor Geral dos Estados Unidos (GAO). 

Visando a preparação de simpósio sobre auditoria de desempenho, o Serviço de 

Administração Pública (PUMA) da OCDE , consultou os órgãos centrais de auditoria dos 

países membros sobre os tipos de revisão governamental que eles realizavam, com 

ênfase naqueles que poderiam ser classificados como auditorias de desempenho. As 

respostas dos órgãos de auditoria de treze países membros foram resumidas no 

documento oficial do simpósio. 

Dentre os treze países membros da OCDE que encaminharam respostas, doze 

realizam tipos de revisão governamental que poderiam ser classificadas como auditoria 

de desempenho. 

Considerando que apenas um país dos treze consultados que encaminharam 

respostas,  respondeu que não realiza auditoria de desempenho, seria indicada uma 

abordagem que verifique as variações entre os casos estudados. Os relatórios sugerem 

que alguns órgãos de auditoria central possuem  “linhas de produtos” de auditoria de 

desempenho limitadas enquanto que em outros elas são bastante diversificadas, 

portanto,  um passo  para se identificar as variações observadas entre os casos relatados 

seria o desenvolvimento de um esquema de classificação das auditorias de desempenho. 

Elas variam conforme quatro dimensões-chave: unidade de análise, formas de controle, 

escopo da avaliação e foco do trabalho. 

 

Com base nas informações  colhidas no relatório do Simpósio da OCDE e em 

outras fontes, sete tipos de auditoria de desempenho podem ser identificados e 

caracterizados nos seguintes termos do quadro 4.1 a seguir:   
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Quadro 4.1 - Tipos de Auditoria de Desempenho 

 

Tipos Unidade de 

Análise 

Formas de 

Controle 

Escopo de Avaliação  Foco do Trabalho 

 

Auditoria de 

Eficiência 

Função, 

Processo ou 

Programa 

 

Inspeção 

Aspectos das 

operações 

governamentais e de 

terceiros 

Identifica oportunidades de 

diminuição dos custos orçamentários 

de prestação de serviços 

Auditoria 

orientada para 

efetividade do 

programa 

Política, Programa 

ou elemento 

principal de um 

programa 

 

 

Inspeção 

Aspectos selecionados 

da modelagem e 

operação do programa 

 

Estima os impactos das políticas 

públicas; avalia a eficácia dos 

programas 

Auditoria de 

capacidade de 

desempenho 

gerencial 

 

Organização 

 

Inspeção 

Tudo que afeta o 

desempenho das 

funções gerenciais 

Estima a capacidade de alcance dos 

objetivos gerais de economia, 

eficiência e eficácia 

 

Auditoria de 

desempenho dos 

sistemas de 

informação 

 

 

Organização 

 

 

Auditoria 

Informações geradas 

pelos sistemas de 

mensuração de 

desempenho e 

relatórios. 

Valida/atesta a confiabilidade e 

precisão da informação 

disponibilizada pelas organizações. 

 

Avaliação de 

Risco 

 

Programa 

 

Inspeção 

Todos os aspectos de 

modelagem e 

operação do programa 

Identifica os principais riscos de 

fracasso do programa e suas causas 

 

“ Best Practice 

Review”  

 

Setor, Processos 

genéricos ou 

funções 

 

 

Pesquisa 

Aspectos 

organizacionais e de 

operação do programa 

Formula padrões específicos do 

setor para os melhores 

procedimentos, divulga o 

desempenho relativo dos setores 

envolvidos 

 

Controle 

Gerencial Geral 

 

 

Organização 

 

 

Inspeção 

Aspectos selecionados 

da estrutura 

organizacional, 

sistemas e programas 

 

Estima a capacidade da organização 

em cumprir sua missão e política. 

Fonte:  Central Audit Institutions and Performance Auditing : A Comparative Analysis of Organizacional 
Strategies in the OECD, 1997, Pág. 243. 
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4.4.3.1  Auditorias de Eficiência 

Nesta modalidade o auditor  examina as funções organizacionais, os processos, e 

os elementos de programa para avaliar se os insumos estão sendo transformados em 

produtos de forma otimizada, especialmente no que concerne aos custos assegurando 

dessa forma maior veracidade aos resultados apresentados. 

Essas  auditorias usualmente envolvem múltiplos auditados já que os processos 

normalmente perpassam toda a organização, devido à centralização funcional na esfera 

governamental (Ex.:  em áreas administrativas como finanças, pessoal, compras, 

estoques, e tecnologia da informação), a descentralização administrativa e à contratação 

direta do setor privado. 

Para Cook  (1976, Pág. 264): 

“Na revisão da eficiência e da economia na utilização dos recursos, é necessário ver  se 
os procedimentos estabelecidos não são  excessivamente dispendiosos em relação à sua  
necessidade , se as atividades dos funcionários contribuem para a consecução dos 
objetivos traçados, se o equipamento está sendo usado eficientemente e se os materiais e 
fornecimentos estão devidamente protegidos e se são usados para os fins  corretos e 
quantidades certas”. 

No âmbito da administração Pública, as auditorias de  eficiência devem, portanto,  

atuar  sobre os sistemas de mensuração  de desempenho, identificando-os e validando-

os através da verificação quanto aos padrões de eficiência atingidos em relação aos 

critérios de avaliação previstos para serem adotados  .  

 

 

4.4.3.2 Auditoria de Efetividade de Programa 

 Nesta atividade o auditor  examina o impacto provocado pelos programas sobre 

os resultados finais, ou seja, se eles realmente estão atendendo os anseios da população  

quanto  a sua real utilidade.   As  conclusões às quais se chegam são , portanto, 

semelhantes àquelas  da avaliação de programas,  que consistem em analisar o seu 

conteúdo quanto aos seguintes aspectos: quais são os seus objetivos – análise da 

origem - , as suas atividades  - análise de programas implementados - e os seus 

resultados – análise dos relatórios  emitidos, mas a utilização de métodos de pesquisa de 

ciências sociais para se chegar a conclusões é mais limitada em função da dificuldade de 

obtenção das informações. Sem contar que as auditorias de efetividade do programa 

preocupam-se mais com a avaliação de programas, na qual o objeto da avaliação 
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consiste no programa como um todo. Um caso especial de auditoria de efetividade de 

programa, por exemplo,  é a avaliação da qualidade de serviço. 

Para  Reis (1996, Pág. 342) 

“... o papel da auditoria governamental , voltada para efetividade, transporia as paredes da 
repartição, passando a atuar junto à população, buscando assim conhecer as causas de 
certas questões que são apresentadas pelas informações contábeis, por exemplo:  a 
população estaria satisfeita com os resultados da rodovia X ou do túnel Y, que liga os 
bairros A e B?  Estariam  os profissionais de transporte urbanos satisfeitos com a situação 
das ruas e avenidas da cidade? Estaria a população satisfeita com a qualidade de ensino 
nas escolas e universidades públicas?” 

 

 

 Visto que a efetividade está relacionada com a exteriorização da imagem  da 

organização perante a coletividade, esse tipo de atividade de auditoria deveria, portanto,  

atuar  sobre dois enfoques, quais sejam:  a qualidade da ação empreendida e a 

conseqüente utilização dos recursos que lhes foram alocados para a sua  materialização 

e o impacto social provocado por essa ação sobre a população. 

 

 

4.4.3.3 Auditoria de Informações de Desempenho 

Esse tipo de atividade de auditoria verifica a precisão de informações não – 

financeiras geradas  pelas próprias entidades examinadas. O órgão revisor não avalia a 

economia, eficiência ou efetividade de uma organização ou  programa, mas sim formula 

um parecer sobre a veracidade das informações de desempenho fornecidas às instâncias 

superiores. Esse tipo de auditoria de desempenho facilita um processo de padronização  

da avaliação organizacional realizada pelos  “usuários”  das informações de desempenho 

auditadas, como altos funcionários da área orçamentária e  formuladores de políticas 

públicas por meio  dos depoimentos obtidos. 

Como a verificação da informação relatada é a principal função desse tipo de 

auditoria, a modalidade de revisão predominante é a auditoria e não a inspeção.  

As auditorias de informações de desempenho não representam, portanto, um        

“caso típico”  do conceito de auditoria de desempenho, que consiste na inspeção e não 

propriamente na revisão como ocorre com a auditoria tradicional. 
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4.4.3.4  Revisões de melhor prática de gestão 

 

 Essa prática assemelha-se muito com a  comparação  realizada por organizações 

que desejam obter informações de Benchmarking, as revisões  da melhor  prática de 

gestão identificam onde um dado tipo de função está sendo desempenhada de forma 

excepcional e procuram discernir as razões daquele sucesso relativo. O objeto típico 

dessa avaliação  é uma função desenvolvida em um grande número de organizações 

como, por exemplo, um processo genérico como a aquisição  de tecnologia da 

informação. O processo de coleta e análise de dados por meio de critérios de avaliação 

pré estabelecidos orientam-se por métodos de pesquisa e ciência social. Esses métodos 

são utilizados presumivelmente para identificar os fatores, como métodos  e 

procedimentos, responsáveis pelos resultados positivos. Diferentemente do “caso típico” 

de auditoria de desempenho, a principal modalidade de revisão envolvida nos estudo de 

melhor prática de gestão é a pesquisa. 

 

Para Barzelay, (1997, Pág. 245): 

“A utilização dos resultados dos estudos da melhor prática de gestão depende da 
estratégia organizacional do órgão central de auditoria.  A comissão de Auditoria do Reino 
Unido para Inglaterra e País de Gales (UK Audit Comission for England and Wales)  - 
bastante conhecida por essa modalidade de estudo – publica e distribui seus relatórios.  
Realiza também, a função de planejamento de auditoria, seguindo o modelo burocrático, 
traduz  seus achados em critérios a serem utilizados por auditores na realização de 
auditorias de programa e de efetividade (conhecidas, no Reino Unido, como auditorias de 
value – for – money)”.  

No Brasil, trabalho semelhante a esse tem sido realizado pela Secretaria Federal 

de Controle, pelo Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  e pelo próprio 

Tribunal de Contas da União, por meio da divulgação de relatórios e trabalhos de 

pesquisadores que são disponibilizados em suas home page na internet. 

 

4.4.3.5  Avaliações de Risco 

As avaliações de risco indicam aos formuladores de políticas públicas e gerentes 

do alto escalão os graves problemas que podem  advir caso um programa seja mantido 

na mesma linha da operação. Esse tipo de avaliação  é difícil  de ser realizada, pois, 

consiste numa visão mais abrangente, do ponto de vista gerencial, tentando identificar a 

susceptibilidade de ocorrência de erros ou irregularidades que podem comprometer o 

programa  desenvolvido naquela política.  As avaliações de risco são mais orientadas 
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para o futuro do que a maioria das auditorias de desempenho, entretanto são 

conceitualmente revisões ex – post, baseadas em informações sobre programas já em 

operação. Esse tipo de auditoria de desempenho se diferencia das auditorias de 

efetividade de programa na medida em que não necessita posicionar-se quanto à 

efetividade do programa.  O papel desse tipo de auditoria é o de identificar formas pelas 

quais os programas existentes podem sofrer interrupção no futuro e alertar os políticos e 

os gerentes quanto a essa possibilidade. 

Os programas de privatizações de empresas realizados no Brasil  passaram por 

essa modalidade de auditoria, que consistiu  em   avaliar os riscos do processo mediante 

o estudo dos procedimentos adotados para os leilões que seriam efetuados.  

Em entrevista realizada com o Prof. Carlos Ivan Simonsen, Presidente da FGV, 

este relatou que a finalidade dos processos de auditoria de riscos, consiste em: 

“ analisar previamente as decisões das políticas que estão sendo planejadas, antes de sua 

execução, com o intuito de  se vislumbrar os riscos nocivos à sociedade que possam advir 

de uma política mal planejada ou implementada”. 

O objetivo central desse processo portanto, é  verificar a viabilidade dos 

programas que serão conduzidos,  procurando-se, dessa forma evitar sérios prejuízos de 

ordem: política, financeira e conseqüentemente social que possam advir da condução de  

políticas públicas implementadas sem um adequado planejamento, e estudos 

fundamentados de cenários e prospecção futura. 

 

4.4.3.6 Auditoria de  Revisão  Geral  de Gestão 

Essa atividade avalia as organizações  em vez de programas. Quando essas 

revisões vão além das auditorias de desempenho da capacidade gerencial, elas 

geralmente buscam as causas significativas para problemas ou sucessos persistentes na 

esfera do desempenho dentro de uma gama de atividades de um programa. As revisões 

gerais de gestão atua nas áreas inter-relacionadas do órgão, avaliando a eficácia dos 

resultados em relação aos recursos materiais, humanos e tecnológicos disponíveis, bem 

como  os critérios de economicidade e eficiência dos controles existentes para gestão de 

recursos públicos. Sua filosofia de abordagem dos fatos é de apoio, pela avaliação do 

atendimento às diretrizes e normas, bem como pela apresentação de sugestões para o 

seu aprimoramento. 
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4.4.3.7  Auditoria de Controle Gerencial Geral  

Esse tipo de atividade  analisa os aspectos  da estrutura  organizacional, sistemas 

e programas, tendo por objetivo  avaliar se a organização e os programas auditados 

estão  atingindo os objetivos organizacionais e gerenciais, o trabalho é realizado por meio 

de inspeção e exame sobre a adequacidade  da gestão quanto aos seus sistemas 

políticos, critérios e procedimentos utilizados na sua área de planejamento estratégico, 

tático e, principalmente no processo decisório, podendo resultar, entre outros,  em 

estudos de reestruturação e qualidade global das atividades organizacionais. 

 

 

4.5  Programas Governamentais 

O programa representa o produto, segundo o qual o gestor público, investido 

dessa função irá planejar  e efetivamente entregar a população após o seu tempo de 

mandato, sendo,  dessa forma,  necessária a sua inclusão  num planejamento  

governamental que constituem os instrumentos de orçamentação.  

O Manual  de Orçamento por Programas e Realizações, da Organização das 

Nações Unidas (1971, p. 40), assim o definiu: 

“... o programa é o nível máximo de classificação do trabalho executado por uma unidade 
administrativa de nível superior no desempenho das funções que lhes são atribuídas.  
Utiliza-se  a palavra para designar o resultado do trabalho, ou seja, um produto ou serviço 
final, representativo dos propósitos para que a unidade foi criada”.  

 Sob  o aspecto do funcionamento do governo, o programa, portanto,  será o 

instrumento destinado a realizar  as funções pelas quais, em princípio, as unidades 

administrativas de alto nível poderão determinar e realizar seus objetivos. 

Para Martner  (1972, p. 135) o  programa consiste : 

“... Num instrumento destinado a cumprir as funções do estado, através do qual são 
estabelecidos objetivos e metas, quantificáveis ou não (em termos de um resultado final),  
que serão cumpridos através da integração de um conjunto de esforços com recursos 
humanos, materiais e financeiros a ele alocados, com um custo global determinado e cuja 
execução está, em princípio, a cargo de uma unidade administrativa de alto nível dentro 
do governo”. 



 87

Assim, podemos estabelecer que sob o aspecto  de investimento, o programa, 

portanto, será  o instrumento para fixação de metas que serão alcançadas mediante o 

emprego de um conjunto integrado de projetos de investimentos 

Para Cohen e Franco (1993:85-6) : 

“os termos projeto, programa e plano designam modalidades de intervenção social que 
diferem em escopo e duração. O projeto é a unidade mínima de destinação de recursos, 
que, por meio de um conjunto integrado de atividades, pretende transformar uma parcela 
da realidade, suprindo uma carência ou alterando uma situação –problema. O conjunto de 
projetos que visam aos mesmos objetivos é denominado de programa, que estabelece as 
prioridades da intervenção, identifica e ordena os projetos, define o âmbito institucional e 
aloca os recursos a serem utilizados”.  

 

Pode-se dizer  portanto,  que o plano contém o programa, que, por sua vez, 

contém o projeto. Isto  significa que estes níveis de agregação devem ser levados em 

conta quando uma intervenção é analisada, ou seja,  não se pode avaliar 

adequadamente um programa sem atentar para os projetos que o constituem, nem 

tampouco avaliar um projeto desconsiderando sua articulação com uma iniciativa mais 

abrangente.  Essa abordagem, é considerada  na seguinte afirmação: “ Um plano é a  

soma  dos programas que procuram objetivos comuns, ordena os objetivos gerais e os 

desagrega em objetivos específicos, que constituirão por sua vez os objetivos gerais dos 

programas” (Cohen e Franco ,1993 p.85).   

   

A legislação que trata da matéria orçamentária no Brasil, passou a utilizar a 

chamada   Estrutura Programática ou classificação por programas, centrada no modelo 

de Gerenciamento de Programas, a partir de 1999 (Plano Plurianual para o período 2000 

- 2003 e Orçamento para 2000), em substituição à classificação Funcional - 

Programática, até então vigente.  Este modelo está baseado na utilização dos Programas 

como módulo integrador entre planejamento e orçamento.  Cada Programa deverá dar 

solução a um problema ou atender a uma demanda da sociedade, mediante um conjunto 

articulado de projetos, atividades e de outras  ações que assegurem a consecução dos 

objetivos. 

Em termos de estruturação, o plano plurianual (planejamento) termina no 

programa e o orçamento começa no programa, o que confere a esses documentos uma 

integração desde a origem, sem a necessidade, portanto, de buscar-se uma 
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compatibilização entre módulos diversificados.  O programa como único módulo 

integrador, e os projetos e atividades (cujos conceitos estão apresentados mais adiante) 

como instrumentos de realização dos programas. 

Sendo assim,  temos uma concepção de planejamento e orçamento, baseada no 

Gerenciamento de Programas, que contempla as seguintes características: 

a) visão estratégica, com estabelecimento de objetivos; 

b) identificação dos problemas a enfrentar ou oportunidades a aproveitar, 

objetivando tornar realidade essa visão estratégica; 

c) concepção dos programas que deverão ser implementados, com vistas ao 

atingimento dos objetivos que implicarão na solução dos problemas ou 

aproveitamento das oportunidades. 

 

Considerada a mais moderna das classificações orçamentárias da despesa, a 

finalidade básica da classificação por programas é demonstrar as realizações do 

governo, o resultado final de seu trabalho em prol da sociedade.  Esse critério surgiu 

visando permitir o cumprimento das novas funções do orçamento, em especial a 

representação do programa de trabalho. 

 

Quatro categorias constituem a classificação por programas: programa, projeto, 

atividade e operações especiais.  Na norma legal, as referidas categorias estão assim 

definidas: 

• Programa : o instrumento de organização da ação governamental visando à 

concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 

estabelecidos no plano plurianual. 

• Projeto:  um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das 

quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento 

da ação do governo. 
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• Atividade : um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 

contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à 

manutenção da ação do governo. 

• Operações Especiais : as despesas que não contribuem para a manutenção 

das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram 

contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

 

Principal categoria da nova concepção, o programa é estruturado visando ao 

alcance de objetivos concretos pretendidos pela administração pública.  Nesse sentido, 

os programas não podem mais ser traduzidos por títulos padronizados, como ocorria na 

classificação funcional-programática, e passam a ser estabelecidos em atos próprios da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

As categorias projeto e atividade mantêm a conceituação consagrada na 

classificação funcional-programática, constituindo-se em instrumentos que viabilizam o 

alcance do objetivo do programa.  A nova categoria operações especiais, assim como a 

Função Encargos Especiais, com a qual mantém correspondência, vem suprir a lacuna 

existente na classificação de despesas e encargos não relacionados com a provisão de 

bens e serviços públicos.  Até agora, com a ausência de categoria classificatória neutra, 

não restava outra solução a não ser considerar, erroneamente, como atividades e 

projetos, várias modalidades de encargos, transferências, amortizações etc. 

Apesar de não prevista na norma geral, mas por exigência das leis de diretrizes 

orçamentárias, a lei orçamentária federal trará uma quinta categoria na classificação por 

programas: o subtítulo .  O subtítulo passará a ser a categoria de menor nível da 

classificação, compreendendo a subdivisão seja do projeto, da atividade e das operações 

especiais. 

 

 

4.5.1  Classificação por Programas no Plano Plurian ual 

O programa constitui-se no elo entre o planejamento de médio prazo e os 

orçamentos anuais, sendo a categoria básica também na organização do plano 
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plurianual.  As normas baixadas com vistas a elaboração e execução do Plano Plurianual 

2000/2003 estabelecem, para cada programa, o seguinte conteúdo: 

a) objetivo; 

b) órgão responsável; 

c) valor global; 

d) prazo de conclusão; 

e) fonte de financiamento; 

f) indicador que quantifique a situação que o programa tenha por  fim modifi-
car;  

g) metas correspondentes aos bens e serviços necessários para atingir o 
objetivo; 

h) ações não integrantes do Orçamento Geral da União necessárias à con-
secução do objetivo; 

i) regionalização das metas por Estado. 

Toda a ação finalística do Governo Federal deve ser estruturada em programas, 

orientados para consecução dos objetivos estratégicos definidos, para o período, no PPA. 

 A ação finalística é a que proporciona bem ou serviço para atendimento direto às 

demandas da sociedade. 

Os programas de ações não finalísticas são programas constituídos pre-

dominantemente de ações continuadas, devendo conter metas de qualidade e 

produtividade a serem atingidas em prazo definido. 

 

4.5.2  Tipos de programas 

São quatro os tipos de programas previstos: 

• Programas finalísticos : resultam  em bens e serviços ofertados diretamente 

à sociedade.  Seus atributos básicos são: denominação, objetivo, público-alvo, 

indicador(es), fórmulas de cálculo do índice, órgão(s), unidades orçamentárias 

e unidade responsável pelo programa. 

• Programas de gestão das políticas públicas: abrangem as ações de gestão 

de Governo e serão compostos de atividades de planejamento, orçamento, 
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controle interno, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formula-

ção, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas. 

 

As atividades deverão assumir as peculiaridades de cada órgão gestor setorial. 

Assumirão denominação específica de acordo com a missão institucional de cada órgão.  

Portanto, haverá apenas um programa dessa natureza por órgão.  Exemplo: Gestão da 

Política de Saúde.  Seus atributos básicos são: denominação, objetivo, órgãos , unidades 

orçamentárias e unidade responsável pelo programa.  

 

• Programas de serviços ao Estado: são os que resultam em bens e serviços 

ofertados diretamente ao Estado, por instituições criadas para esse fim 

específico.  Seus atributos básicos são: denominação, objetivo, indicador(es), 

unidades orçamentárias e unidade responsável pelo programa. 

• Programa de apoio administrativo: correspondem ao conjunto de despesas 

de natureza tipicamente administrativa e outras que, embora colaborem para a 

consecução dos objetivos dos programas fínalísticos e de gestão de políticas 

públicas, não são passíveis de apropriação a esses programas.  Seus 

objetivos são, portanto, os de prover os órgãos dos meios administrativos para 

a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 

 

 

4.6 Avaliação dos programas governamentais 

Conceitualmente a  avaliação  consiste  numa forma de pesquisa  social aplicada, 

sistemática, planejada e dirigida, destinada a identificar, obter e proporcionar, de maneira 

válida e confiável, dados  e informação suficiente e relevante para apoiar um juízo  sobre  

o mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa, ou de um conjunto de 

atividades específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o 

propósito de  produzir efeitos e resultado concretos. 

Existem programas e projetos  que visam suprir necessidades agudas e 

temporárias, outros que pretendem enfrentar problemas duradouros, e outros que 

almejam prevenir problemas futuros e / ou desenvolver o potencial humano.  A 
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característica principal na avaliação de programas é, portanto,  seu caráter aplicado. Os 

avaliadores  devem sempre ter isso em mente, sob pena de produzir trabalhos 

desprovidos de utilidade prática, lembrando ainda, que  as intervenções  podem ser  

nacionais, regionais ou locais (focalizadas), e isto evidentemente irá influenciar  na 

escolha metodológica de avaliação mais adequada, tendo em vista a especificidade da 

intervenção. 

Para Aguilar e Ander-egg (1994, p. 32) as avaliações de programas: 

“visam comprovar a extensão e o grau em que se deram as conquistas, de forma tal que 
sirva de base ou guia para uma tomada de decisões racionais e inteligentes entre cursos 
de ação, ou para solucionar problemas e promover o conhecimento e a compreensão dos 
fatores associados ao êxito ou ao fracasso de seus resultados...” 

Assim, podemos inferir que a avaliação é o exame sistemático de um programa 

governamental específico para prover informação de todo o alcance  dos efeitos de curto  

e longo prazo do programa, podendo ser realizada concomitantemente às outras fases do 

ciclo das políticas públicas, tais como: a construção da  agenda, formulação e 

implementação, uma vez que  em todas elas existem decisões importantes a serem 

tomadas. 

O principal foco da avaliação deve ser a medição dos impactos do programa, 

portanto, dependendo do momento em que é realizada e das necessidades de quem a 

encomenda, a pesquisa avaliativa serve a múltiplos propósitos, como , por exemplo,  

orientar ajustes em programas em andamento, determinar até que ponto foram 

alcançados os objetivos previamente estabelecidos, apontar as razões dos êxitos e 

fracassos de um programa e investigar os efeitos imprevistos (positivos ou negativos ) da 

intervenção. 

  

 

4.6.1 Características básicas do processo avaliativ o 

O processo de avaliação é precedido de uma série de tarefas preliminares que 

consistem em  identificar os objetivos específicos do programa, devendo-se incluir a 

redução de efeitos não intencionados ou não desejados,  especificar o critério para medir 

o progresso junto aos objetivos e a magnitude dos  efeitos do programa, e identificar os 

segmentos da população a serem afetados pelo mesmo e em qual impacto do programa 

os dados devem ser acumulados, ou seja, é fundamental  que se identifique  quem irá 

fornecer a informação e para que elas servirão.  
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 Para Sulbrandt (1993) :     

“todos os agentes sociais envolvidos na intervenção devem ser vistos como destinatários 
da pesquisa avaliativa, e não apenas os indivíduos ou instituições que a contrataram, em 
função dessa vertente que os resultados das avaliações se tornam irrelevantes”.  

Um passo vital para avaliação é procurar explicitamente por fatores, outros que os 

do programa, os quais possam ter causado os resultados apresentados pelos dados.   

Para  HATRY, WINNIE, FISK  (1981, p. 122):  

“sempre que possível, o uso de grupos de comparação  ou de controles similares ao grupo 
atendido pelo programa é altamente recomendável. isto permite esclarecer a identificação 
dos efeitos relacionados ao programa distintos daqueles fatores externos”. 

Tendo em vista que  os programas atendem  a diferentes objetivos e clientelas  e 

ainda que a avaliação,  concentra-se nos resultados, identificando como as condições 

dos serviços públicos, dos cidadãos ou grupos afetados pelo programa mudaram como 

resultado do programa específico ou do conjunto de atividades, devemos identificar os 

efeitos do programa em diferentes grupos da clientela, daí a necessidade de se identificar 

tais grupos e coletar  os dados refletindo os impactos dos programas neles. 

 

4.6.2 Auditoria de Avaliação de Programas 

 A preocupação da  auditoria de avaliação de programas  está  relacionada com a 

questão da eficácia6  e da  efetividade7 , contudo,  significaria aumentar o distanciamento 

entre a auditoria de desempenho e a auditoria financeira – uma vez que a análise de 

efetividade é o tipo de estudo da auditoria de desempenho menos afeto à auditoria 

financeira . Essa guinada poderia implicar, ainda, uma mudança de rumo  no sentido da 

realização de auditoria de políticas e programas ao invés do enfoque em instituições 

específicas (porque as unidades de análise mais sensíveis para o exame da eficácia e da 

efetividade são as políticas ou os programas com conjunto de objetivos razoavelmente 

coerentes. 

 Para COTTA (1998, p.115):  

“Neste nível de análise, o foco do processo avaliativo é a situação – problema que motiva 
a elaboração dos planos, programas e projetos. O objetivo do avaliador não é mais 
apreciar a consistência interna ou a estratégia de implementação de uma dada 
intervenção, mas indagar sobre as mudanças que ela efetivamente produziu na realidade”. 

                                                           
6 A noção de  eficácia se refere ao  “grau em que se alcançam os objetivos e metas do projeto na população beneficiária, 
em um determinado perídodo de tempo, independentemente dos custos implicados ( Cohen e Franco, 1993, p. 102) 
7 Refere-se  à preocupação  da organização com o seu relacionamento externo, sua sobrevivência e atendimento das 
necessidades sociais, pressupondo ainda certo grau de eficiência e eficácia, Reis, 1996, p. 368) 
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  Assim, em termos de abordagens, métodos e critérios, exigiria do auditor uma 

concentração maior  no critério de efetividade e demandaria uma mudança rumo aos 

estudos mais descritivos e analíticos, ou seja, rumo ao papel  pesquisador/cientista. Seria 

necessário explicar porque os resultados observados – tanto bons quanto ruins – foram 

obtidos. Isso indicaria uma necessidade maior de construir modelos causais ou  dissecar 

a lógica de programas e políticas. “As análises de impacto visam estabelecer relações de 

causalidade, que, no campo das ciências sociais, se definem em termos de 

probabilidades”. ( COTTA  1998, p.115). 

 

 

 

4.6.3 Sistemas de mensuração e  indicadores de dese mpenho 

 

A mensuração  das operações a cargo do governo é um dos elementos  

fundamentais quando da definição no orçamento dos programas  a serem  realizados, a 

medição dos resultados do trabalho governamental tem se constituído numa das 

preocupações centrais. Uma vez que  os programas expressam objetivos a serem 

atingidos, é natural que haja um sistema que meça o rendimento do trabalho mediante o 

qual os objetivos são buscados. 

Segundo o Manual  de Orçamento por Programa e Realizações das Organizações 

das Nações Unidas - ONU (1971, p.127), os objetivos básicos da mensuração são: 

  “  .... medir fisicamente o trabalho e seus resultados e estabelecer relações pertinentes 
com o emprego dos recursos a fim de obter dados que sejam úteis para formular e 
apresentar as propostas orçamentárias, dotar pessoal e distribuir  fundos aos órgãos 
encarregados de executar os planos aprovados, e verificar o progresso alcançado na 
consecução dos objetivos da política e metas programas e trabalhos. Tais medidas 
contribuem para modificar os planos e programas de modo que a administração possa 
adaptá-los às exigências  conjunturais fazendo face, também, a acontecimentos 
imprevistos. Além disso, servem para comparar as realizações de operações semelhantes  
e avaliar a eficiência relativa de unidades administrativas, de práticas e métodos”. 

 

Quando se fala em sistemas de mensuração para avaliação dos programas, 

inúmeros problemas podem surgir,  principalmente pela falta de indicadores de 

desempenho, e dois deles, segundo  Reis (1986, p.20), seriam:  “determinar as unidades 

de medida para a quantificação das metas pretendidas; e o segundo é estabelecer a 
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relação entre meta e os meios para a sua consecução”. Ainda citando o Prof. Reis (1986, 

p.20) :  

“A mensuração das atividades na administração pública se torna mais complexa em razão 
dos objetivos do governo, por ser uma instituição eminentemente política. A dificuldade, 
entretanto, não se deve debitar tão somente ao caráter político do governo. Existem  
certas atividades das quais resultam bens e serviços difíceis de serem mensurados. Em 
outras atividades, o resultado final não beneficiará diretamente o público, mas sim outra 
unidade governamental”. 

 

Seguindo esse viés de análise Osborne e Colab (1991, p. 385) abordam que :  

“é preciso fazer uma análise, ao mesmo tempo, quantitativa  e qualitativa, alguns 
resultados  de grande valor não podem  ser quantificados. Em outros casos, a 
quantificação implica  tais despesas, que não vale a pena fazê-las. Outros ainda,  podem 
ser  quantificados, mas não  há certeza de que devem ser atribuídos ao programa em 
questão”. 

 

Dessa análise, infere-se  a importância em se combinar a medição  quantitativa  

dos resultados  com uma avaliação qualitativa.  Os administradores competentes podem 

ter uma boa percepção do desempenho, examinando os números  relevantes, mas não é 

menor a percepção alcançada, observando-se o programa ou a unidade pesquisada 

conversando com os empregados e ouvindo os clientes. 

 

4.6.4  Diferentes tipos de análise de desempenho 

Vista de fora a atividade governamental parece atribuir  grande atenção a 

estatística, pois, os governos são famosos pelos seus formulários e pelos números que 

não têm fim. Os servidores públicos estão sempre fazendo contas ou preparando  algum 

tipo de relatório estatístico, seja qual for o Ministério, Secretaria ou outro órgão qualquer . 

No entanto, a maior parte dessas contas tem relação com insumos: quanto é despendido, 

quantas pessoas são atendidas e que serviços cada pessoa recebeu. Muito raramente 

elas se relacionam com resultados.    

Analisando o tópico anterior percebemos a  importância  de considerarmos na 

mensuração do desempenho  os aspectos quantitativos e  qualitativos. Ao se determinar 

os objetivos de qualquer função ou atividade, deve-se primeiramente, decidir quais os 

critérios que serão usados para medir o êxito da mesma,  dessa forma importante se faz 

estabelecermos algumas diferenças  necessária a essa análise: 
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4.6.4.1 Diferença entre avaliar  processos  ou a pr odução  e os resultados 

Quando  qualquer  órgão público procura avaliar seus resultados, normalmente 

são preparadas as tais listas para medir a eficiência com que os processos 

administrativos são executados: quantas pessoas foram atendidas, com que rapidez, que 

proporção da demanda é absorvida num determinado período. Essencialmente, o que se 

faz é medir volume de produção. Mas produção não garante resultado. Assim, uma 

escola técnica pode formar  um número crescente de metalúrgicos, por exemplo, mas se 

a maior  parte deles não consegue trabalho, qual a utilidade do programa?  Pode haver 

uma produção impressionante sem gerar resultados positivos. 

 

4.6.4.2 Diferença entre avaliar eficiência e efetiv idade 

A eficiência mede  o custo  de cada unidade de produção; a efetividade mede a 

qualidade dos resultados, o grau em que ele atingiu o resultado desejado. Quando 

estamos medindo a eficiência, podemos detectar quanto custa  alcançar uma produção 

determinada; ao medirmos a efetividade, sabemos se nosso investimento valeu a pena. 

Não existe maior desperdício do que fazer com muita eficiência o que não deveria 

continuar a ser feito. 

Tanto a eficiência quanto a efetividade são importantes. Mas  quando as 

organizações públicas começam a medir seu desempenho, muitas vezes avaliam apenas 

eficiência. Por exemplo: o Ministério da Saúde poderia  calcular o custo das internações  

e da alimentação  dos pacientes, e procurar constantemente, reduzir esse custo, porém, 

o objetivo não é minimizar o custo  desses produtos e sim maximizar o atendimento e o  

desempenho qualitativo dos serviços prestados as pessoas que utilizam tais benefícios. 

 

4.6.4.3  Diferença entre resultado de programas e r esultado de políticas 

Este é um dilema enfrentado pelas organizações públicas e que pode ser 

analisado no quadro 4.2 . Elas podem avaliar os resultados do seu programa ou atividade 

específica, mas esses resultados não têm a mesma importância de outros indicadores 

mais amplos. Um programa do Ministério do Trabalho na assistência aos desempregados 

dirigido para  beneficiar as pessoas que vivem da assistência estatal, poderia calcular, 

por exemplo,  a proporção de empregos conseguidos e o salário médio das pessoas 

empregadas. Entretanto, que dizer do número dos novos   desempregados que ampliam 
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a lista dos beneficiados por tal assistência, por falta de uma política coerente e que gere 

novos empregos? E do tempo levado para conseguir  cada emprego, assim como o 

volume  total de casos atendidos?  Os responsáveis pelo programa podem responder 

pelo número de pessoas que empregaram, mas, não pelo número total dos que solicitam 

assistência. Isso ocorre, porque o número total de desempregados depende da política 

geral seguida: quem é elegível; em que  medida a assistência do estado é atraente, 

comparada com os empregos de baixa remuneração; e a oferta desses empregos. Mas 

se órgão encarregado pela análise desses dados não avaliar os dois  tipos de 

indicadores, poderá ter a impressão de que está  se saindo muito bem,  na tarefa de 

diminuir a lista dos desempregados, enquanto, na verdade, essa lista estará aumentando, 

porém de forma oculta e que pode ser vista atualmente com o aumento do setor informal 

no Brasil. 

 

Diante disso, a seleção das unidades de mensuração adequadas é uma tarefa 

crítica para o sucesso do sistema, devendo portanto: 

a) Relacionar-se à missão e propósito da organização; 

b) Ser representativa do esforço total despendido no trabalho; 

c) Ser um indicador relativamente estável de recursos e, na medida do 

possível, de qualidade; 

d) Ser mutuamente exclusiva, a fim de evitar duplicidade de contagem; 

e) Ser estável, a fim de ser útil e facilitar a auditoria, permitindo verificar a 

utilidade e exatidão do trabalho realizado, por um período razoável de 

tempo; 

f) Ser facilmente identificável e prontamente compreendida por todos os 

envolvidos no planejamento, programação e controle do trabalho, e  

g) Ser adaptável ao uso  no sistema de mensuração como um todo. 

 

Saber qual é o lucro numa empresa é uma operação simples; no governo, a 

avaliação dos resultados não é nada fácil, pois, é muito difícil avaliar os resultados. 
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Normalmente, é preciso um período de vários anos para desenvolver  medidas ou 

critérios de avaliação adequados; a primeira tentativa, muitas vezes falha,  na maioria das 

vezes mede-se o que foi produzido e não a sua utilidade, ou seja, os resultados efetivos 

de seu trabalho. 

Assim a implementação do sistema de mensuração, a partir do estabelecimento 

de índices, permite a fixação de padrões de desempenho para as ações governamentais. 

Deste modo, os responsáveis pela determinação de qualquer política pública devem, 

portanto, decidir, que  critérios pretendem aplicar na mensuração dos resultados e, então, 

com fundamento em tais critérios, criar indicadores que identifiquem os sinais de êxito ou  

de deficiência da política. 

No quadro 4.2,   apresentado,  adaptado de Osborne e Colab (1991, p. 386),  

iremos delinear a diferença entre a produção  (o processo) e o resultado efetivo de um 

programa; entre os resultados de programas e de políticas, entre a eficiência e a 

efetividade. Usando como exemplo, um programa de construção de casas populares, 

mostrando  como se mediria a produção ou processo, por meio do número de casas 

construídas. Porém, caso se quisesse quantificar o resultado desse método, teria de se 

medir a qualidade efetiva dos materiais de construção utilizados nas casas, bem como as 

condições de moradia (usando, talvez, observadores treinados para avaliá-la com 

objetividade). O resultado  da política de habitação abordaria uma  questão mais 

importante:  quantas pessoas estão dormindo nas ruas  ou embaixo de pontes e viadutos 

por não possuírem uma residência fixa e qual a efetividade da política governamental 

visando diminuir, ao máximo essa quantidade de desabrigados ou sem tetos?  

 Para calcular  a eficiência programática, bastaria saber o custo  por unidade 

construída; mas, para determinar a eficiência da política de habitação seria preciso 

avaliar o custo embutido no nível desejado de possuir tal residência, por qualquer método 

– financiamentos populares, mutirões  e esforço comunitário. Finalmente, para avaliar a 

efetividade do programa, precisaria saber o grau de satisfação dos cidadãos com as 

casas construídas; quem será beneficiado, qual a política de transporte, aonde serão 

construídas, qual a infra – estrutura do local, etc. mas, para medir  a efetividade da 

política seguida, seria necessário indagar  aos cidadão em geral se eles desejariam 

utilizar o dinheiro dos impostos para construir tais casas populares, ou se prefeririam uma 

utilização alternativa, como por exemplo, outras obras públicas como pavimentação de 

ruas, construção de escolas,  investimento na educação ou na saúde , etc. 
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              Quadro  4.2 - Alguns dos diferentes tipos de análises e os seus indicadores 

 

 
Descrição 

 
Definição Geral 

Construção de casas 
populares 

Assistência Social: Assistência a 
desempregados 

 
Produção 
(processo) 

 
Número de unidades 
produzidas 

 
Quantidade de casas 
construídas 

 
Número de pessoas retreinadas 

 
 
Resultado 

 
Qualidade: efetividade da 
produção (grau em que se 
obtém os resultados desejados) 

Qualidade do material 
de construção 
empregado na 
construção das casas e 
condições de moradia 

Número de pessoas trabalhando e 
que não dependem mais da 
assistência do governo , depois de 
seis meses, um ano, ou mais. 
Impacto sobre as suas vidas. 

 
 
Resultado do  
programa 

 
Efetividade de programas 
específicos (medida em que 
esses programas alcançam 
resultados desejados) 

 
Qualidade das casas 
construídas como 
resultado do emprego 
do programa 

 
Número de pessoas trabalhando e 
que não dependem mais da 
assistência do governo , depois de 
seis meses, um ano, ou mais. 
Impacto sobre as suas vidas. 

 
 
 
 
Resultado da política 

 
Efetividade das políticas mais 
amplas (medida em que essas 
políticas alcançam os objetivos 
fundamentais) 

 
Quantidade de pessoas 
que  não possuem 
residência  e moram nas 
ruas ou condições 
precárias por  falta de 
políticas nessa área. 

 
Porcentagem da força de trabalho 
potencial desempregada, 
dependendo da assistência do 
governo e vivendo em situação de 
pobreza; porcentagem da 
população que depende da 
assistência do governo há mais de 
um ano, cinco anos , etc. 

 
 
Eficiência do 
programa 

 
 
Custo por unidade produzida 

 
 
Custo por casa 
construída 

 
Custo por pessoa retreinada, por 
colocação, por emprego mantido, 
etc. 

 
 
Eficiência da política 

 
Custo para alcançar os 
objetivos fundamentais 

 
Custo de um 
determinado tipo de 
casa 

 
Custo para alcançar a redução 
desejada no desemprego, na taxa 
de pobreza, demanda pela 
assistência do governo, etc. 

 
 
Efetividade do 
Programa 

 
 
Grau em que o programa leva 
aos resultados desejados 

 
Grau de satisfação dos 
cidadãos com as casas 
construídas e a redução 
de sem  tetos e 
desabrigados nas ruas 

 
Número de pessoas colocadas, 
trabalhando e não dependentes da 
assistência do governo depois de 
seis meses, um ano ou mais. 
Impacto sobre suas vidas. 

 
 
 
Efetividade das 
políticas 

 
 
 
Grau em que se alcançam os 
objetivos fundamentais e se 
atendem às demandas dos 
cidadãos 

 
É esta a forma como os 
cidadãos preferem 
utilizar os recursos 
públicos? Desejariam, 
ao contrário, que fossem 
empregados em outras 
políticas, saúde,  
educação, por exemplo. 

 
Efeito sobre a sociedade, de modo 
geral: por exemplo, na taxa de 
pobreza, número de pessoas que 
solicitam assistência ao 
desempregado, taxa de 
criminalidade, despesas públicas 
posteriores para remediar a 
pobreza, etc. 

Fonte : Adaptado de Osborne, David , Colab. Ted Gaebler.  Reinventing government-how the entrepreneurial spirit is 
transforming the public sector, 1991, p.386. 

 

   Dessa análise, pode-se inferir que a avaliação de desempenho dos programas 

governamentais, vista pela ótica da eficiência e da eficácia, pressupõe um referencial ou 

parâmetro para  comparação  do desempenho real à vista do esperado. Assim, podemos 
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então introduzir o conceito de padrões de desempenho, que seriam o desenvolvimento 

lógico do conceito de objetivos. Representam os objetivos  a alcançar no dia – a – dia das 

diversas funções da organização, os quais devem estar relacionados aos objetivos 

primários e secundários, para que se tenha um alinhamento de objetivos. Estes padrões 

de desempenho são usualmente estabelecidos na fase de planejamento e podem ser 

expressos em termos físicos, financeiros ou físico - financeiros. 

 Estabelecendo padrões de desempenho aos quais possam comparar o 

desempenho real, o gestor público e o auditor  de avaliação de programas conseguem 

determinar com que eficácia, eficiência, economicidade e efetividade a atividade é 

cumprida. 

   Contudo, embora seja relativamente fácil identificar fontes de padrões de 

desempenho;  escolher os mais apropriados e aplicá-los representa um grande desafio. A 

falta de comparabilidade e uniformidade dos dados pode restringir ou invalidar um padrão 

que, de outra forma, poderia ser ideal. Outro desafio com o qual muitas vezes se depara 

é como modelar um padrão que defina qual deve ser o nível de desempenho, em 

oposição a um padrão médio ou mínimo. A escolha de um padrão de desempenho não é 

isenta de controvérsia e desafio, resultando daí a dificuldade de sua implementação e 

aplicação efetiva na avaliação dos programas governamentais. 

 

4.6.6  Papel do auditor avaliador de programas 

O papel de pesquisador / cientista é a mais recente adição à gama  de auto – 

imagens dos auditores, que se soma aos papéis de magistrados e contadores públicos.  

Nesse caso, a ênfase é nos padrões científicos de procedimentos e métodos e na 

geração de novo conhecimento. O objetivo é a precisão científica, onde  os 

pronunciamentos do auditor serão aceitos não por seu  status  mas pelo fato de serem 

vistos como melhor e mais apropriado método analítico empregado para produzir um 

quadro objetivo.   

  

Para Barzelay, (1997. P. 241): 

“O papel do avaliador de programa é de conceber e desenvolver pesquisa que produza 
pareceres técnicos, com  base  em dados empíricos, sobre os impactos dos programas”. 
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Assim, entendemos que os auditores nessa função devem   possuir experiências 

profissionais diferentes, nessa linha de raciocínio, pode-se inferir que a análise 

econômica deve ser assumida por unidades os institutos especializados em economia, 

avaliações sobre o desempenho de negócios para consultorias na área de administração, 

pesquisas sociais para sociólogos e estudos sobre a efetividade dos programas sendo 

conduzidos por unidades de avaliação genérica composta por cientistas sociais 

adequadamente treinados. Advogados e Contadores – a espinha dorsal da maior parte 

das Organizações Fiscalizadoras ou Tribunais de Contas -  teriam pouca participação  

nesse processo. Para esses últimos, restariam as formas tradicionais de auditoria de 

conformidade e, ainda, o  desenvolvimento dos recentes elementos de análise financeira 

( auditorias de risco,  revisão de cálculos atuariais, dentre outros). 

 

 

Neste  capítulo tratamos da análise, comparação e classificação dos diferentes 

conceitos  que caracterizam a chamada Auditoria de Desempenho, vimos ainda  os 

programas governamentais, seus tipos, classificações e forma de avaliação  identificando 

o problema dos indicadores para mensuração do desempenho bem como o papel do 

auditor em todo esse contexto.   
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5. EVOLUÇÃO ALCANÇADA PELO TCU NA DIREÇÃO DA AUDITO RIA DE 

DESEMPENHO 

5.1 Introdução 

Acompanhando as tendências de inovação das doutrinas de gestão pública e 

atento às demandas da sociedade, o Tribunal de Contas da União, vem desde  1990, 

numa atitude pioneira no país,  realizando trabalhos sob a modalidade de auditoria  

operacional – termo adotado pelo TCU, para caracterizar a chamada Auditoria de 

Desempenho -, tais auditorias, ainda que realizadas em proporções quantitativas e 

qualitativas incipientes, tratam  da questão da eficiência, economicidade e eficácia da 

gestão pública. 

Em 1996, na gestão do Ministro e então Presidente do TCU, Marcos Vinícius 

Rodrigues Vilaça,  em parceria com a Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro (EBAPE/FGV), o TCU 

desenvolveu  um programa de capacitação de seus técnicos com o objetivo de prover  os 

meios necessários à prática de avaliação de programas públicos orientada para 

resultados. Tal programa inicialmente foi desenvolvido por meio  de treinamento  aplicado 

pela Virginia Polytechnic Institute and State University,   a respeito do tema Avaliação de 

Programas Públicos, com o apoio da National Academy of Public Administration – NAPA, 

a um grupo de 25 Analistas de Finanças e Controle Externo do TCU. 

Complementando o treinamento, o Tribunal definiu uma estratégia de capacitação 

baseada em quatro diretrizes básicas: 

a) Manutenção de um processo de treinamento gradual do seu corpo técnico, 

tendo em vista os diferentes graus de complexidade dos métodos e técnicas 

aplicáveis à avaliação de programas públicos; 

b) Seleção e execução de projeto - piloto no âmbito das secretarias vinculadas 

à sua Secretaria Geral, que venha propiciar o domínio  dos procedimentos 

aplicáveis à avaliação de programas públicos e a obtenção de informações 

relevantes para a escolha de projetos de avaliação mais complexos. 

c) Desenvolvimento de parcerias de ações de normatização concomitante às 

atividades de treinamento e execução de projeto – piloto; 
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d) Estabelecimento de parcerias com outras instituições dedicadas ao tema, 

objetivando o aproveitamento das experiências e conhecimentos já 

existentes. 

A primeira diretriz teve por base o exame dos procedimentos técnicos aplicáveis à 

avaliação de programas públicos, segundo  a abordagem preconizada pelo  General 

Accounting Office – GAO, Entidade Fiscalizadora Superior dos Estados Unidos da 

América do Norte, que  classifica as questões de avaliação em três  tipos distintos, a 

saber: 

• Questões descritivas -  voltadas para a descrição detalhada das condições 

específicas de implementação do programa, examinando: as origens e a 

história do programa, os objetivos estabelecidos, o contexto de operação,  os 

recursos alocados, o desempenho alcançado, a identificação de problemas 

potenciais e as áreas onde o programa pode ser ampliado, modificado ou 

aprimorado; 

• Questões normativas – voltadas para verificação dos resultados observados 

em comparação com o desempenho esperado do programa, conforme 

descrito em lei específica ou instrumento próprio de planejamento que 

estabeleça os objetivos e as metas a serem alcançadas. 

• Questões de causa e efeito -  preocupam-se em constatar em que medida os 

resultados observados podem  ser atribuídos ao programa e, até  mesmo, 

identificar os resultados não esperados. Nesse sentido, ocupam-se em 

estabelecer as relações de causa e efeito, possíveis de serem comprovadas 

com uma determinada margem de segurança. 

 

 

Para o Ministro do TCU,   Bento Bugarim, 1996,  em  painel realizado no  I 

Congresso Interamericano do CLAD:  

“por sua natureza, os trabalhos de avaliação que envolvem questões de causa e 
efeito são normalmente mais complexos do que aqueles que tratam de questões 
normativas que, por sua vez, são mais  complexos do que  os que se restrigem às 
questões do tipo descritivo”. 
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 A Segunda diretriz, que trata da adequada seleção dos programas a serem 

avaliados, e fundamental  para o êxito da iniciativa do TCU, teve três critérios básicos de 

seleção, foram eles: 

a) Os programas deveriam  estar relacionados às áreas temáticas objeto de 

estágio durante o treinamento promovido pela Virgínia Tech nos E.U.A, 

quais sejam: Meio – Ambiente, Defesa, Saúde, Educação , Infra – Estrutura 

e Receita Pública; 

b) Os programas deveriam ser considerados relevantes no âmbito de atuação 

dos respectivos órgãos executantes; 

c) Os programas deveriam ter seus objetivos e metas vinculados diretamente à 

oferta de bens/serviços à população, devendo as suas metas serem 

especificadas de modo quantitativo. 

 

  A última diretriz baseou-se no desenvolvimento das atividades de normatização, 

de forma concomitante à execução dos projetos – pilotos, do treinamento e  a  

elaboração de um manual de avaliação de programas com a finalidade de definir os   

conceitos e apresentar, de forma sintetizada, as  opções metodológicas para  utilização 

no âmbito dos trabalhos do TCU. 

 

  Assim, neste capítulo, analisaremos   com base nessas diretrizes, aquelas que 

foram implementadas buscando apresentar a evolução alcançada pelo TCU  na 

realização de trabalhos de auditoria de desempenho e de avaliação de programas. 

 

 

5.2 Políticas e diretrizes gerais  

Seguindo a estratégia de implantação da auditoria de avaliação de programas, 

foram definidas em parceria com a EBAPE/FGV/RJ, as seguintes diretrizes com intuito de 

parametrizar e  nortear os trabalhos realizados, as quais  transcreveremos a seguir: 

a) O TCU priorizará  aferição da capacidade das organizações auditadas em monitorar 
e avaliar  os programas sob sua responsabilidade, buscando induzir as 
organizações auditadas a aperfeiçoarem sistematicamente seus processos internos 
de avaliação de resultados. 
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b) A prioridade definida anteriormente , não exclui a execução pelo TCU de avaliações 
externas específicas de programas de governo com vistas à aferição dos resultados 
e impactos do programa face aos recursos despendidos, bem como da qualidade 
em seu gerenciamento no sentido de garantir a obtenção dos resultados esperados. 

c) O TCU não entrará no mérito de decisões que reflitam opções políticas dos agentes 
legítimos do Estado, mas focará o seu trabalho objetivando contribuir com 
informações e análises que primem pela acuracidade e confiabilidade, baseadas em 
fatos sobre os resultados e efetivamente gerados a partir da aplicação dos recursos 
direcionados à consecução dos objetivos proclamados na legislação atinente aos 
respectivos programas. 

d) O TCU se instrumentalizará no sentido de constituir estrutura e recursos humanos 
com qualificação técnica para realizar todas as etapas de avaliação de programas. 

e) O TCU contratará serviços especializados de outras organizações para suprir as 
lacunas porventura existentes em sua base técnica, ou quando o volume ou 
natureza do serviços assim o determinar. 

f) O TCU priorizará a realização de avaliações de cunho formativo, não se restringindo 
a ter como produto final de sua auditoria a simples aferição do sucesso do programa 
avaliado, mas buscando apresentar os aspectos que possam ser determinantes da 
melhoria dos programas avaliados. 

g) Sem prejuízo de sua independência, o TCU manterá estreito contato com 
organismos internacionais, nacionais, governamentais e privados, com o objetivo de 
intercâmbio de informações e trabalhos que auxiliem na avaliação de programas 
públicos. 

h) As atividades de avaliação de programa serão desenvolvidas através de trabalho 
colegiado, a fim de permitir o aproveitamento de competências disponíveis nos 
diversos setores do TCU e as vantagens do processo interativo, com a formação de 
equipes interdisciplinares desde o desenho das atividades. 

i) Os projetos de avaliação de programa deverão incluir técnicos do TCU que 
dominem a área específica objeto de avaliação, para o  que o Tribunal   promoverá 
esforços sistemáticos de treinamento, desenvolvimento e especialização. 

j) As atividades de avaliação de programas deverão incluir investigações efetuadas a 
partir de motivações explicitadas e definidas claramente em lei. 

k) Deverá  ser dado amplo conhecimento dos resultados das avaliações, seja aos 
gestores do programa, aos órgãos oficiais, seja ao público em geral, excetuando-se 
as restrições definidas em lei. 

l) As avaliações de programa não devem se restringir, apenas, ao exame da eficácia e 
efetividade dos mesmos, devendo incorporar os aspectos relacionados à gerência e 
eficiência dos programas. 

m) Serão desenvolvidos mecanismos internos no TCU de indicadores de desempenho 
do processo de avaliação de programas, associados ao aumento da eficácia e 
efetividade dos programas auditados em razão das recomendações adotadas, como 
forma de avaliar a efetividade desta atividade no TCU. 
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Diante das diretrizes mencionadas anteriormente, pode-se constatar por meio da 

entrevista concedida pelo Presidente  do TCU, ministro Humberto Souto,  à Revista 

Brasileira de Contabilidade, 2001,  que o Tribunal está empenhado na realização desse 

trabalho, conforme podemos analisar nos comentários a seguir, respondendo a pergunta 

sobre as modificações internas promovidas no TCU nos últimos  anos: 

“ ... diante de informações sobre o funcionamento de modernos  tribunais de contas 
estrangeiros, fizemos uma pesquisa para saber o que era preciso fazer em termos de 
mudanças para agilizar nosso trabalho, dar atendimento prioritário ao Congresso Nacional, 
modernizar e atualizar o trabalho do Tribunal.  Levantamos todos os projetos do 
Congresso Nacional que  sugeriam mudanças no TCU, ouvimos especialistas e entidades 
internacionais, ouvimos todos os nossos funcionários; foram dois anos de estudos. O 
projeto finalmente , foi aprovado em 2000. Aí começamos a implantar as mudanças. 
Criamos quatro novas secretarias com especializações: a de Fiscalização de 
Desestatizações, a de Fiscalização de Obras Públicas, a de Fiscalização de Avaliação de 
Programas de Governo e de Fiscalização de Aposentadorias e Pensões. Elas vieram a se 
juntar às outras 40 secretarias existentes no Tribunal...” 

 

Além das diretrizes gerais  abordadas anteriormente, foram também definidas 

Políticas e Diretrizes específicas para realização dos trabalhos, foram elas as seguintes: 

a) As avaliações deverão ser precedidas de planejamento específico, com clara 
identificação dos objetivos e relevância, escopo e metodologia a ser empregada, 
entendimento do programa, estudo de legislação, verificação dos controles 
gerenciais utilizados, critérios para os padrões  de desempenho, identificação de 
recomendações anteriores porventura existentes, de potenciais fontes de dados 
disponíveis e sua validade, dentre outros aspectos. 

b) As avaliações a serem realizadas deverão contemplar a identificação de possíveis 
duplicações ou conflitos com outros programas relacionados e executados por 
outras agências ou esferas de governo. 

c) Os relatórios resultantes das avaliações procedidas pelo TCU deverão sempre 
incluir comentários dos órgãos auditados sobre os resultados e recomendações 
apresentadas, excetuando-se os casos previstos em lei. 

d) As recomendações resultantes de avaliações procedidas deverão incluir os custos 
potenciais de sua adoção e os benefícios prováveis, bem como ser calcadas na 
demonstração factual das razões apresentadas, evitando-se recomendações gerais 
e carregadas de “lugares comuns”. 

e) Os relatórios devem apresentar, também, os aspectos positivos e soluções 
porventura desenvolvidas pelo programa a fim de alargar o potencial de sua 
utilização por outras agências. 

f) Além da acuracidade, objetividade e clareza, os relatórios devem primar, também, 
pela concisão. 

g) Deve sempre ser registrada a eventual necessidade futura de avaliação de aspectos 
fundamentais porventura não cobertos pela avaliação efetuada. 
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Passaremos, portanto, a verificar os trabalhos que foram efetivamente 

implementados  pelo TCU  nesses últimos anos, seguindo essa evolução  e nova 

abordagem de auditoria que é a avaliação de programas. 

 

5.3  Auditoria de desempenho  na visão do Tribunal de Contas da União 

Dando seqüência ao projeto de implantação  da Auditoria  de Desempenho no 

Tribunal de Contas da União, foi aprovado por meio da Portaria nº 144, de 10 Jul 2000, 

em substituição a Portaria  nº 222, de 28 de abril de 1998,   o   Manual de Auditoria  de  

Natureza Operacional do TCU, que tem por objetivo  integrar e consolidar os principais 

métodos empregados em avaliação de programas com os conhecimentos e práticas 

regularmente adotados pelo Tribunal nos trabalhos de auditoria de desempenho 

operacional. 

O Ministro do TCU, Humberto Souto,  na já citada entrevista concedida a Revista 

Brasileira de Contabilidade, 2001, perguntado sobre o tema auditoria de avaliação de 

programas de governo, assim se pronunciou : 

“O mundo moderno  do controle está investindo na chamada auditoria de desempenho ou 
de resultado, que deixa de ser financeira, apenas, para ser uma auditoria que vai mostrar 
a todos os setores interessados e ao próprio Tribunal o que está acontecendo em 
determinado programa, se o programa é importante para a sociedade, se além de ter os 
seus recursos bem aplicados ele tem também o retorno esperado pelo Congresso e pelo 
Governo, que destinaram recursos para aquele programa. Seriam resultados em nível de 
desenvolvimento social, de geração de renda e de empregos, de geração de  informações, 
com a finalidade de promover correções de desigualdades, melhorar o combate à pobreza 
e a miséria”. 

 

Assim, para o Tribunal de Contas da União a  Auditoria de natureza Operacional 

consiste na avaliação  sistemática dos programas, projetos, atividades e sistemas 

governamentais, bem  como  dos órgãos e entidades jurisdicionadas ao Tribunal (Manual 

de Auditoria  de Natureza Operacional, TCU, 2000). 
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A auditoria de Natureza Operacional  abrange duas modalidades :  

• auditoria de desempenho operacional , cujo objetivo é o exame da ação 

governamental quanto aos aspectos  da economicidade, eficiência e 

eficácia; e a 

• avaliação de programas, cujo objetivo é o exame da efetividade  dos 

programas e projetos governamentais. 

 

  A figura  5.1  a seguir apresenta  as dimensões da Auditoria de Natureza 

Operacional na  visão do TCU: 

 

Figura 5.1 - Dimensões da Auditoria de Natureza Operacional 
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Fonte: Manual de Auditoria de Natureza Operacional, TCU, 2001. 
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5.3.1 Auditoria de desempenho operacional 

Para o TCU,  a auditoria de desempenho operacional  está voltada para  o exame 

da ação  governamental quanto aos aspectos da economicidade, eficiência e eficácia e 

tem como foco principal os seguintes aspectos: 

• como os órgãos  e entidades públicas adquirem, protegem e utilizam seus 

recursos; 

• as causas de práticas  antieconômicas e ineficientes; 

• cumprimento das metas previstas 

• a obediência aos dispositivos legais aplicáveis aos aspectos da 

economicidade , eficiência e eficácia da gestão. 

O foco, portanto, da auditoria de desempenho operacional é o processo de gestão 

nos seus  múltiplos aspectos – de planejamento, de organização, de procedimentos 

operacionais e de acompanhamento gerencial, inclusive quanto aos seus resultados em 

termos de metas alcançadas. 

Ao proceder uma auditoria de desempenho operacional, os auditores podem 

utilizar três abordagens, de acordo com o problema e as questões  que se pretende  

examinar: análise  da estratégia organizacional, análise  da gestão  e análise  dos 

procedimentos operacionais. 

A primeira abordagem – análise de estratégia organizacional – envolve, 

basicamente, os seguintes aspectos: 

• cumprimento da missão definida em lei; 

• a adequação dos objetivos estratégicos às prioridades de Governo; 

• a identificação dos principais produtos, indicadores de desempenho e metas 

organizacionais; 

• a identificação dos pontos fortes e fracos da organização, e das oportunidades 

e ameaças ao desenvolvimento organizacional; 

• a existência de superposição e duplicação de funções. 
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A Segunda abordagem, denominada análise da gestão, abrange as seguintes 

questões: 

• a adequação da estrutura  organizacional aos objetivos do órgão ou entidade; 

• a existência de sistemas de controle adequados, destinados a monitorar, com 

base em indicadores de desempenho válidos e confiáveis, aspectos ligados à 

economicidade, à eficiência e à eficácia; 

• uso adequado dos recursos humanos, instalações e equipamentos voltados 

para a produção e prestação de bens e serviços na proporção, qualidade e 

prazos requeridos; 

• a extensão do cumprimento  das metas previstas pela administração ou 

legislação pertinente. 

 

A terceira abordagem – análise dos procedimentos operacionais – está voltada 

para o exame dos processos de trabalho e pode envolver a análise dos seguintes fatores: 

• a existência de rotinas e procedimentos de trabalho documentados e 

atualizados; 

• cumprimento das práticas recomendadas pela legislação para aquisição de 

bens e serviços; 

• a  adequação das aquisições no que se refere aos prazos, à quantidade, ao 

tipo, à qualidade e aos preços; 

• a  guarda e manutenção dos bens móveis e imóveis. 
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5.3.2 Auditoria de avaliação de programas 

O objetivo da avaliação de programa é examinar o impacto dos programas, 

projetos e atividades governamentais. 

Enquanto  a auditoria operacional verifica, além da eficiência operativa, o grau de 

cumprimento das metas, comparando metas previstas com metas realizadas, a avaliação 

de programa busca apurar em que medida as ações implementadas lograram produzir os 

efeitos pretendidos pela administração. 

Para  o Grupo de Trabalho sobre Avaliação de Programa da International 

Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI,  “uma  avaliação de programa 

distingue-se de uma auditoria de desempenho operacional porque permite responder a 

questões não abordadas por essa última” (INTOSAI, 1995, p.2). 

A avaliação de programas, conforme visto no capítulo 4, item 4.5.2,  é, via de 

regra, mais ambiciosa em relação à análise dos objetivos e dos resultados da intervenção 

governamental. Pois,  essa modalidade de Auditoria de Natureza Operacional utiliza 

estratégias metodológicas raramente empregadas em auditoria de desempenho 

operacional, tais como,  pesquisa, delineamento experimental8 e delineamentos quase-

experimentais9. 

Neste sentido pode-se, assim,  exemplificar: uma auditoria operacional em um 

programa de nutrição infantil procurará verificar o alcance das metas propostas, 

sugerindo, eventualmente, o aumento da eficiência do programa mediante uma seleção 

mais adequada dos beneficiários e uma melhoria dos sistemas de aquisição, distribuição 

e oferta de alimentos. Mas nada dirá sobre se essas correções diminuirão a desnutrição. 

Por outro lado, a avaliação de programa procurará estabelecer em que medida o 

programa consegue melhorar a situação nutricional da população-alvo – se houve 

mudanças, a magnitude das mesmas e que segmentos da população - alvo foram 

afetados. 

 

                                                           
8 Grupos individuais são estabelecidos  de forma aleatória antes de se iniciarem os serviços. O grupo de “tratamento”, será  
designado para receber os serviços com a finalidade de se verificar o atingimento dos resultados claramente especificados. 
O grupo de “controle” não recebe os serviços. Os resultados do grupo de tratamento  são comparados com os do grupo de 
controle para se avaliar o impacto do programa. 
9 Semelhante ao delineamento experimental, avaliações quase-experimentais comparam os resultados dos participantes do 
programa aos resultados de grupos de comparação que não recebem os serviços oriundos do programa. A diferença para 
o modelo anterior é que a escolha dos grupos não é aleatória. 
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Entre os aspectos a serem examinados, mediante uma avaliação de programa, 

destacam-se: 

a) A sua  concepção lógica; 

b) A adequação e a relevância de seus objetivos, declarados ou não, e a 

consistência entre esses e as necessidades previamente identificadas; 

c) A consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos; 

d) As conseqüências globais para a sociedade; 

e) Os efeitos não incluídos explicitamente nos seus objetivos; 

f) A relação de causalidade entre efeitos observados e política proposta; 

g) Os fatores inibidores do seu desempenho; 

h) A qualidade dos efeitos alcançados; 

i) A existência de outras alternativas de ação, consideradas ou não  pela 

administração, e os  respectivos custos envolvidos (análise de custo – 

efetividade); 

j) cumprimento de dispositivos legais aplicáveis à sua natureza, aos seus 

objetivos e a população – alvo. 

 

Uma avaliação de programas, no entanto, pode não tratar, necessariamente, de 

todos os aspectos anteriormente mencionados. A ênfase em um ou outro desses 

aspectos dependerá das questões específicas que se pretende abordar, desde que o 

rigor metodológico esteja sempre presente. 

 

 

 

5.3.3 Escopo da auditoria de desempenho e de avalia ção de programas 

A auditoria de desempenho operacional focaliza o processo de gestão, enquanto 

a avaliação de programa prioriza os efeitos produzidos pela intervenção governamental. 
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No primeiro caso, investiga-se o funcionamento dos programas, projetos e atividades e o 

cumprimento de metas quantificáveis, como, por exemplo, o número de escolas 

construídas, de vacinas aplicadas, de servidores treinados ou de estradas recuperadas 

em relação ao previsto nos planos de governo ou na legislação específica. No segundo, 

deve-se agregar à análise dimensões que permitam à equipe pronunciar-se, por exemplo, 

sobre a redução da evasão escolar, a erradicação de doenças contagiosas, a qualidade 

dos serviços prestados pela administração ou a redução dos índices de acidentes no 

trânsito. 

É importante a distinção entre essas duas abordagens, uma vez que o 

cumprimento de uma meta física ou a disponibilidade de um serviço pode ser uma 

condição necessária, mas não suficiente para que determinado problema seja 

efetivamente resolvido ou para que determinada necessidade seja atendida. Muitas 

vezes, o efeito esperado pode não ocorrer ou ser insignificante. 

 

Ressalte-se, ainda, que  uma intervenção governamental específica pode 

provocar efeitos inesperados, tanto negativos, quanto positivos. Nas duas situações, ao 

proceder a uma avaliação de programa, deve-se buscar as relações de causalidade 

subjacentes aos fenômenos observados, procurando identificar os efeitos atribuíveis 

exclusivamente ao programa, projeto ou atividade. Trata-se, portanto, de verificar, 

valendo-se de uma estratégia metodológica apropriada, em que medida os efeitos 

observados, intencionais ou não, foram causados por essa intervenção específica.  

 

Assim, embora a auditoria operacional e a avaliação de programa possam ser 

realizadas de maneira independente, as informações produzidas em cada uma delas 

proporciona uma análise completa da atuação governamental, tanto em relação aos 

aspectos operacionais como em relação ao impacto das ações implementadas. Nesse 

sentido, as duas abordagens da auditoria de desempenho podem ser entendidas como 

complementares.  

 

5.3.4  Estratégias metodológicas  para coleta e ava liação dos dados 

A estratégia metodológica a ser adotada, consiste  nos métodos de investigação  

utilizados  para analisar as questões e obter as respostas necessárias a avaliação  do 
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programa auditado, garantindo  a qualidade técnica das evidências a serem obtidas, o 

que, por sua vez,  influirá na confiabilidade das conclusões do trabalho. 

Qualquer que seja  a estratégia metodológica adotada , cada questão10 deve ser 

analisada segundo os quatro elementos que consubstanciam as conclusões ou achados 

de auditoria: critério, condição, causa e efeito. 

Para o GAO ( 1994, p.2.12 – 2.17), “Nas questões ligadas à economicidade e à 

eficácia, em geral  tratadas no âmbito de uma auditoria de desempenho operacional, os 

elementos citados  anteriormente podem ser assim definidos:  

• Critério:  o  padrão ou indicador usado  para determinar se o programa atinge, 

excede ou está aquém do desempenho esperado. O critério provê o contexto 

para se compreender os resultados da auditoria. A equipe, sempre que 

possível, deve incluir no projeto de auditoria de desempenho operacional os 

critérios a serem adotados 

• Condição: a situação existente, identificada e documentada durante os 

trabalhos. 

• Causa:   as razões do bom ou mau desempenho observado. 

• Efeito:  as reais conseqüências da diferença constatada pela auditoria entre 

condição e efeito. 

Como conseqüência, no caso de auditoria de desempenho operacional, a 

definição da estratégia metodológica deve levar em conta os seguintes aspectos: 

• Comparações entre condição e critério; 

• Escopo de estudo (ex.: número de pessoas, registros, instalações ou áreas 

geográficas selecionadas); 

• Período da observação (ex.:  as observações serão coletadas em determinado 

ponto ou período no tempo ou em várias ocasiões diferentes). 

                                                           
10 a questão consiste no elemento central  na determinação do direcionamento dos trabalhos de auditoria, das 

metodológias e técnicas a serem adotadas e dos resultados que se pretende atingir . 
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Nas questões ligadas à efetividade, tratadas, portanto, no âmbito de uma 

avaliação de programa, os elementos podem ser assim definidos: 

a) Critério :  a  natureza ou magnitude do impacto esperado com a 

implementação do programa. 

b) Condição : a situação  verificada após a implementação do programa e a 

situação que provavelmente seria verificada sem essa implementação. 

c) Causa : o programa  que está sendo avaliado. A suposição fundamental é 

que o programa  é responsável pelas mudanças observadas. A estratégia 

metodológica escolhida buscará assegurar, mediante evidências plausíveis, 

que  nenhum outro fator, além do programa, é responsável pelos efeitos 

constatados. Ou seja, a investigação deve ser planejada de forma a eliminar 

ou controlar fatores exógenos que podem estar influenciando os resultados 

observados (eliminação de interpretações alternativas). 

d) Efeito : as mudanças, positivas ou negativas, nas condições reais  que 

podem ser identificadas e atribuídas ao programa.  Trata-se, portanto, da 

diferença entre a situação observada após a implementação do programa e 

a situação que provavelmente seria observada sem essa implementação. 

 

Assim, examinadas as questões de auditoria à luz dos elementos definidos 

anteriormente, a equipe  deve decidir sobre a estratégia metodológica mais adequada 

para responder cada questão.  

As estratégias metodológicas mais utilizadas são: 

• Estudo de caso;  

• Pesquisa; 

• Delineamento Experimental; 

• Delineamento Quase – Experimental; 

• Delineamentos Não – Experimentais; 
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Abordaremos a seguir as estratégias metodológicas mais utilizadas pelo Tribunal 

de Contas da União  na realização dos seus trabalhos de auditoria  de avaliação de 

programas, são elas o estudo de caso  e a pesquisa: 

 

5.3.4.1  Estudo de Caso  

Empregado geralmente em ambos os casos – Auditoria Operacional e Avaliação 

de Programas -  é  considerada a estratégia  metodológica mais amplamente utilizada 

pelas  EFS com maior tradição em auditorias de desempenho, como  o GAO (EFS dos 

EUA), o OAG (EFS do Canadá), o NAO (EFS do Reino Unido) e o  ANAO (EFS da 

Austrália) , além de outras (Manual de Auditoria de Natureza Operacional, TCU, 2001).  

Segundo o GAO, 1990, p.14 : 

“Um estudo de caso é um método típico para conhecer uma situação complexa, baseado 
em uma compreensão abrangente da situação, obtida a partir da ampla descrição e 
análise da mesma, considerada como um todo e no seu contexto”. 

 

Com base no enfoque  abordado pelo GAO,  podemos  inferir três  elementos 

chave, quais sejam: 

• A situação complexa que significa que  muitos fatos podem influenciar os 

acontecimentos e que essas influências podem interagir não – linearmente, 

tornando impossível isolar os efeitos das variáveis sob estudo. 

• A compreensão abrangente que indica que os estudos de caso visam obter 

uma representação, a mais completa possível, do que está acontecendo e do 

porquê. 

• A ampla descrição e análise envolve o emprego de informações ricas e 

completas, provenientes de várias fontes, particularmente de observações 

diretas. 
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As principais características  do estudo de caso sã o: 

• Mais adequada para responder a questões normativas e descritivas; 

• Uso preferencial da abordagem qualitativa na coleta e análise de dados; 

• Não – utilização de amostragem probabilística; 

• Análise concomitante à coleta de dados. 

Limitações do método: 

• Não é usado, em geral, para responder a perguntas avaliativas ou de causa e 

efeito; 

• Podem ter custo elevado e necessitar de muito tempo para sua 

implementação; 

• Não permite generalizações das conclusões alcançadas para todo programa, 

exceto  quando o número de casos ou situações for suficientemente grande e 

diversificado. 

Para o GAO (1990, p. 31-52), com base em suas possíveis aplicações esse 

método pode ser classificado em: 

a) Ilustrativo:  objetiva acrescentar exemplos reais e detalhados a outras 
informações sobre o programa; 

b) Exploratório:   voltado para a geração  de hipóteses que serão investigadas 
posteriormente; 

c) Caso Crítico:  examina uma situação especialmente relevante ou serve 
como um teste-crítico para afirmações feitas acerca do programa; 

d) Implementação do programa:  investiga diferentes experiências de 
implementação, geralmente de forma somativa. 

e) Efeitos do programa:  examina relações de causalidade, geralmente 
envolvendo o exame de vários casos e utilizando métodos de análise de 
dados próprios de estudos de caráter qualitativo. 

f) Cumulativo:  reúne descobertas provenientes de vários estudos de caso 
para responder a uma questão de auditoria , seja descritiva, normativa ou de 
causa – e – efeito. 
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Tendo em vista que o emprego de amostragem probabilística não é factível, o 

propósito do estudo deve guiar a escolha dos casos. Os critérios de escolha são variados 

e estão relacionados ao tipo de questão que se pretende responder. 

Freqüentemente, o TCU, trabalha com um ou  poucos casos, entretanto quando 

pretende tirar conclusões para o programa como um todo, trabalha com um número 

maior de casos, de forma a refletir a variabilidade operacional do programa. O quadro 5.1 

a seguir relaciona os principais critérios de seleção de casos. 

 

       Quadro 5.1 - Principais Critérios de Seleção Empregados em Estudo de Caso 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO QUESTÕES QUE PODEM SER RESPONDIDAS 

Conveniência Na situação selecionada, por facilitar a coleta de dados, o que está 

acontecendo e por quê? 

 

Finalidade 

      

Casos extremos 

 

Melhores casos 

 

Piores casos 

 

Agrupamento 

 

Caso representativo 

 

 

Caso típico 

 

Interesse especial 

 

 

O que está acontecendo nos extremos? O que explica tais diferenças? 

 

Que circunstâncias são responsáveis pela eficácia do programa? 

 

Por que o programa não está funcionando? 

 

Como diferentes tipos de programas se comparam entre si? 

 

Em situações escolhidas para representar importantes variações, como se 

comporta o programa e por quê? 

 

Em uma situação típica, o que está acontecendo e por quê? 

 

Em uma situação especialmente relevante, o que está acontecendo e por 

quê? 

 

Probabilidade 11 

 

O que está acontecendo no programa 

      
    Fonte:  GAO, 1990, p.23 

 

                                                           
11 O critério probabilístico escolhe casos aleatoriamente, contudo a estratégia metodológica em questão não tem  como 
objetivo realizar extrapolações estatísticas ( obtenção de valores ou percentuais em torno dos quais se possa definir um 
intervalo de  confiança. 



 119

 

Em estudo de caso, portanto,  a coleta de informações tem as seguintes 

características: 

• Ênfase no aspecto qualitativo da informação, ainda que sejam coletados 

dados quantitativos; 

• Utilização de entrevistas não – estruturadas ou estruturada com perguntas 

abertas e observação; 

• Utilização de múltiplas fontes de dados. 

 

Para o TCU,  as principais vantagens do estudo de caso podem ser assim 

resumidas: 

• Permite uma análise detalhada do programa em exame; 

• Permite formular hipóteses para serem testadas em estudo de maior 

amplitude; 

• Evidencia os aspectos fortes e fracos da operacionalização do programa em 

exame. 

 

 

5.3.4.2   Pesquisa 

Por ser uma  estratégia metodológica que permite obter informações de caráter 

quantitativo e qualitativo relacionadas tanto  aos aspectos operacionais e gerenciais, bem 

como aos resultados esperados, a pesquisa é amplamente  aplicada em avaliação de 

programa e em auditoria de desempenho operacional. 

Essa estratégia é bastante empregada nas auditorias de desempenho realizadas 

pelo GAO, NAO, OAG e outras EFS . 
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Segundo o Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU, 2001: 

“Essa estratégia, freqüentemente é utilizada em conjunto  com estudos de caso como 
suporte para as análises de caráter qualitativo, típicas dessa última estratégia”.  

 

Ainda segundo o manual do TCU, em geral, a utilização do estudo de caso 

permite: 

a) Obter informações descritivas de uma população ampla; 

b) Conhecer opiniões e pontos – de vista dos beneficiários ou dos executores 

do programa; 

c) Estabelecer relações causais em situações particulares. 

 

Como método estruturado de coleta de dados, a pesquisa visa generalizar para 

toda a população informações obtidas a partir de uma amostra. Para garantir essa 

generalização, a amostra deve refletir as características da população – alvo. Qualquer 

deficiência do método amostral utilizado deve ser levado em conta na  interpretação dos 

resultados da pesquisa e ser devidamente relatado. 

Para o GAO ( 1994, p.3.33), são  fontes potenciais de erros: 

• Erro amostral: se uma  amostra é muito pequena, há grande chance de que 

não reflita as características da população da qual foi extraída ( métodos 

estatísticos podem ser utilizados para estimar o tamanho da amostra e , dessa 

forma, controlar o presente tipo de erro); 

• Erros não – amostrais: baixa taxa de resposta, erros de mensuração 

resultantes de instrumentos inadequados ou de entrevistas mal conduzidas ou 

erros resultantes da ausência, na amostra selecionada, de uma categoria 

importante de respondentes (esses erros podem introduzir vieses nos 

resultados da pesquisa). 
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Segundo o  Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU, 2001,  as 

vantagens  dessa estratégia podem ser assim resumidas: 

a) Obtenção de dados uniformes de uma grande quantidade de elementos 

pesquisados; 

b) Generalização para a população de achados ou conclusões obtidas a partir 

de uma amostra; 

c) Tratamento de dados disponíveis (registros); 

d) Exame de programas similares desenvolvidos por outros órgãos ou 

entidades. 

A coleta uniforme de dados é fundamental para viabilizar o tratamento estatístico 

das informações coletadas na realização de uma pesquisa. Por isso são utilizadas 

entrevistas estruturadas com perguntas fechadas e respostas previamente  elaboradas 

ou questionários enviados pelo correio. Essas entrevistas podem ser aplicadas face -a- 

face ou por telefone. O exame de registros administrativos e a observação direta são 

meios alternativos de coleta de dados. 

Com relação ao momento de realização da pesquisa, pode se estabelecer: 

• Corte temporal, onde o lavantamento de informações é feito em um único 

ponto no tempo; 

• Painel, onde o levantamento de informações é feito em dois ou mais pontos, 

sendo possível dessa forma, conhecer  a dinâmica temporal do programa 

avaliado e aferir mudanças em fatos, atitudes e opiniões. 

As desvantagens normalmente apontadas na realização de pesquisas são a longa  

duração e a necessidade de conhecimentos em áreas específicas, como técnicas de 

amostragem, de elaboração de formulário de coleta de dados , tratamento estatístico dos 

mesmos, entre outras. 
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5.4 Natureza da avaliação das questões de auditoria  

A adequada formulação das questões de auditoria é fundamental para o sucesso 

da auditoria de desempenho operacional ou da avaliação de programa, tendo em vista 

que terá implicações nas decisões quanto aos tipos de dados que serão coletados, à 

forma de coleta que será empregada, às análises que serão efetuadas e às conclusões 

que serão obtidas. 

O tipo de questão a ser formulada terá uma relação direta com a natureza da 

resposta e o tipo de informação que constará do relatório. 

Para o GAO,  as questões de auditoria podem ser classificadas da seguinte forma: 

a) Questões descritivas: são questões do tipo “quem?”  “onde? ” “quando?” “ o 

quê?”. São formuladas de maneira a fornecer informações relevantes sobre o 

objeto da auditoria e, em grande parte, devem ser respondidas durante a fase de 

levantamento de auditoria.  Exemplo de questão descritiva: “Como funciona o 

programa? “ 

b) Questões normativas:  são aquelas que tratam  de comparações entre o 

desempenho atual e aquele estabelecido em norma, padrão ou meta, tanto de 

caráter qualitativo quanto quantitativo. Abordam o que deveria ser e usualmente  

são perguntas do tipo: “O programa tem alcançado as metas previstas? “  

c) Questões avaliativas ( ou de impacto, ou de causa – e – efeito): geralmente 

referem-se à efetividade de um programa e vão além das questões descritivas e 

normativas – “As metas foram atingidas? “ “Quantas pessoas foram atendidas 

pelo programa? “ – para enfocar o que teria ocorrido caso o programa ou a 

atividade não tivesse sido executada, ou seja,  uma questão avaliativa quer saber 

que diferença, caso tenha havido alguma, fez a intervenção governamental para a 

solução do problema identificado. O escopo da pergunta abrange também os 

efeitos não esperados, positivos ou negativos, provocados pelo programa. 

Exemplo de questão de causa-e-efeito ou de impacto: “Os efeitos observados 

podem ser atribuídos ao programa? “ 

Assim a combinação adequada da metodologia de coleta  dos dados bem como a 

forma de avaliação dos mesmos será de fundamental importância para o auditor avaliar  



 123

corretamente os resultados   obtidos na execução do trabalho e com isso determinar o 

desempenho do programa analisado. 

5.5 Trabalhos de avaliação de programas desenvolvid os pelo TCU 

Desde 1996, quando foi implantado o projeto  inicial da auditoria de desempenho, 

que inclui a avaliação de programas, cujo objetivo é  contribuir para o melhor 

desempenho de órgãos e entidades governamentais por meio da avaliação dos seus 

resultados, quer seja no aspecto administrativo, quer seja na  efetividade dos programas 

de governo com base na análise dos impactos dos índices apresentados, o TCU, realizou 

até  o mês de dezembro de 2001,  ressaltando que a primeira auditoria  ocorreu no ano 

de 1998,  24 (vinte e quatro) trabalhos dessa natureza distribuídos por programas de 

diversas áreas, tais como: Saúde, Educação, Meio Ambiente, Assistência Social, 

Agricultura, dentre outros. A tabela 5.1, apresenta  dados distribuídos por exercícios 

financeiros referentes a quantidade de trabalhos  realizados em comparação com outros 

tipos de auditorias praticadas pelo TCU, conforme  relacionado a seguir: 

 

Tabela 5.1 - Evolução quantitativa dos trabalhos  de auditoria e fiscalização 

realizados pelo TCU 

 

MODALIDADES 1996 1997 1998 1999 

Acompanhamento 8 15 11 10 

Auditoria 526 526 499 459 

Auditoria de Sistemas 1 3 2 1 

Auditoria Integrada 1 - 26 7 

Auditoria Operacional 38 51 14 20 

Auditoria via Sistema Informatizado 29 11 14 6 

Inspeção 169 249 154 192 

TOTAL 772 855 720 695 

 
  Fonte:  Adaptado do Relatório de Atividades do TCU, 1999, p. 37. 
 

Para o Tribunal de Contas da União as modalidades de auditoria relacionadas 

anteriormente são assim conceituadas (Relatório das Atividades do TCU, 1999, p.36):  

• Acompanhamento : fiscalização feita mediante informações obtidas no Diário Oficial 
da União -  DOU, editais de licitação, denúncias, representações e documentos 
solicitados ou colocados à disposição do Tribunal; 
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• Auditoria : procedimento de fiscalização para obter dados de natureza contábil, 
financeira, orçamentária e patrimonial, quanto aos aspectos técnicos, de legalidade e 
de legitimidade da gestão dos responsáveis pelo órgão, projeto, programa ou atividade 
e para conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da 
Administração direta, indireta e fundacional dos Poderes da União, inclusive fundos e 
demais instituições jurisdicionadas ao TCU; 

• Auditoria Operacional : procedimento de fiscalização para obter, do ponto de vista de 
desempenho operacional, as atividades e sistemas desses órgãos e entidades, e aferir 
os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais a seu cargo; 

• Auditoria Integrada : engloba os procedimentos de auditoria e auditoria operacional; 

• Auditoria de Sistemas : procedimento de fiscalização para verificar a confiabilidade 
dos sistemas informatizados das unidades jurisdicionadas ao TCU quanto à 
alimentação de dados, otimização de recursos e técnicas de programação; 

• Auditoria via Sistema Informatizado : procedimento de fiscalização em que o TCU 
acessa os sistemas informatizados de programação e execução orçamentária, 
financeira, contábil e patrimonial da Administração Pública, objetivando avaliar as 
respectivas gestões sob os aspectos da legalidade e economicidade, 
concomitantemente à sua execução; 

• Inspeção : procedimento de fiscalização para suprir omissões e lacunas de 
informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à 
legitimidade de fatos e atos administrativos. 

 

Cabe salientar que das 24 auditorias mencionadas, 18 (dezoito) já foram 

finalizadas e 06 (seis)  continuavam em andamento até o encerramento desse tópico da 

dissertação. 

Desse universo de trabalhos já finalizados e julgados pelo TCU, foram 

selecionados 03 (três) processos de auditoria de avaliação de  programas de áreas 

distintas visando a análise do relatório apresentado pelos auditores, tomando por base os 

dados mencionados, os quais passaremos a descrever e comentar no item 5.5.1. 

Um dado interessante que serve de base para demonstrar que a auditoria de 

avaliação de programas, apesar da importância  e relevância  já demonstrada, ainda  

está sendo realizada de forma experimental e por isso, perceberemos que alguns 

comentários mencionados nos relatórios prendem-se a questão da economicidade, 

legalidade e conformidade das informações,  pode ser verificado no gráfico 5.1, que 

apresenta a evolução quantitativa das fiscalizações realizadas pelo TCU, nos últimos 04 

(quatro) anos: 
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Gráfico 5.1 -  Evolução das Fiscalizações do TCU 

Fonte: Relatórios de Atividades do TCU, período 1998-2001. 

 

Se considerarmos  que o total de fiscalizações realizadas pelo TCU, desde a 

execução dos primeiros trabalhos de auditoria de avaliação de programas, somam 3192 

(três mil cento e noventa e duas  fiscalizações), verificaremos que desse universo de 

trabalho  a Auditoria de Desempenho voltada para avaliação de programas, representa 

0,77%,  o que ainda é muito pouco, apesar de representar um avanço no sentido do 

aperfeiçoamento das técnicas de gestão e na sistemática de avaliação dos gastos  

públicos. 

 Apresentamos em anexo ao final da dissertação, por meio da transcrição  

resumida12 e sintetizada, os relatórios de auditoria  de avaliação de programas já 

finalizados pelo TCU  relativo a 03 (três) programas  dos seguintes Ministérios:  Saúde, 

Educação e Meio Ambiente, incluídos na programação do projeto piloto de implantação 

definida pelo convênio firmado para realização de Auditoria de Desempenho no âmbito 

do Tribunal de Contas da União. 

 

 

                                                           
12  A íntegra dos relatórios resumidos podem ser verificadas por meio de acesso a home page do Tribunal de Contas da 
União :  http:// www.tcu.gov.br 
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6. IMPLICAÇÕES NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS TRIB UNAIS DE 

CONTAS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA AUDITORIA DE DESE MPENHO 

 

6.1 Introdução 

A rapidez  com que as mudanças ocorrem na atualidade, em grande parte pelos 

sofisticados sistemas de informações que integram o planeta,  representa um desafio 

para a capacidade do homem de se organizar. Este desafio torna-se ainda maior quando 

consideramos as grandes dimensões das organizações. As estruturas tradicionais já 

demonstraram sua insuficiência para lidar com a taxa elevada de mudança do mundo em 

que vivemos. Nas últimas décadas, várias tentativas têm sido feitas para delinear formas 

estruturais que possam operar com a flexibilidade necessária .  

Com isso, os estudiosos da administração tem em conta que não existe uma 

fórmula única que otimize o modelo  organizacional de uma instituição, tornando-a capaz 

de lograr os resultados que os elementos teleológicos definidos, de missão, objetivos e 

estratégia, exigem. Contudo, a Teoria das Organizações prediz que bons resultados 

estão associados a escolhas de modelagem que  atentem para a coerência, 

compatibilidade e consonância do desenho de estruturas, sistemas de informação e 

processo decisório, políticas de recursos humanos e recompensas, entre si, e deste 

conjunto em relação à tarefa, determinada ou condicionada pelos tais elementos 

teleológicos. 

A nova ordem constitucional sensível as demandas da sociedade, impuseram aos 

Tribunais de Contas redefinições que colocam a chamada Auditoria de Desempenho, 

cada vez mais, no cerne de sua tarefa. Tal ampliação de missão contribui para a causa 

da Administração  por Resultados, complementar àquela, mais restritamente definida, das 

práticas administrativas conformes, que  vimos nos capítulos anteriores. Torna-se, 

portanto, fundamental para os Tribunais de Contas, ter em mente a exata medida dos 

desafios organizacionais e institucionais que enfrentam e enfrentarão, em conseqüência 

dessa redefinição gradual e  irreversível de sua tarefa, cada vez mais sujeita a incertezas, 

decorrentes da natureza íntima da Auditoria de Desempenho face a Auditoria Tradicional, 

que os caracteriza em geral. 

Assim, neste capítulo, analisaremos as implicações na estrutura organizacional 

dos Tribunais de Contas  em virtude dessa nova forma de avaliação dos resultados dos  

programas governamentais que caracterizam a chamada Auditoria de Desempenho. 
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6.2 Modelos  cognitivos idealizados 

Em conferência proferida no Tribunal de Contas da União - TCU, Bianor 

Cavalcanti (2000), citando Barzelay, chama a atenção para o fato de que “para se 

analisar o significado de conceitos abstratos e complexos, como são as categorias de 

atividade governamental de controle, é crucial identificar os vários modelos cognitivos 

idealizados que, juntos, caracterizam o conceito”. 

Esta série de modelos cognitivos idealizados dizem respeito a: 

• Como o governo funciona? 

• Que tipo de funcionamento é digno de aprovação? 

• Qual é o principal objetivo do controle? 

• Qual é a forma dominante de controle? 

• Qual é o papel do controlador? 

 

O modelo que se infere das discussões dos especialistas sobre auditoria de 

desempenho é um esquema orientado para processo, similar àquele da cadeia de 

valores de Porter (1985, P.34), que diz que: 

“Toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas para projetar, produzir , 
comercializar, entregar e sustentar seu produto. Todas estas atividades podem ser  
representadas fazendo-se uso de uma cadeia de valores. A cadeia de valores e o modo 
como ela executa atividades individuais são um reflexo de sua história, de sua estratégia, 
de seu método de implementação de sua estratégia, e da economia básica das próprias 
atividades”. 

Sabemos que o  funcionamento governamental é caracterizado como processos 

transformadores de produção dos insumos em relação causais por meio dos quais os 

produtos influenciam o estado agregado dos negócios, cuja melhoria é tipicamente 

descrita como objetivos de políticas públicas. 

As ligações entre insumos e produtos, em particular, são vistas como maleáveis 

através da manipulação gerencial dos processos de produção, pelo menos de médio a 

longo prazo. 

A análise dos  modelos cognitivos  idealizados nesse estudo, permitirá a 

diferenciação dos conceitos de auditoria de desempenho dos conceitos de auditoria 

tradicional e de avaliação de programas. 
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O conceito de auditoria de desempenho caracteriza-se por uma série de modelos 

cognitivos interrelacionados referentes: ao funcionamento do governo, e ao tipo de 

funcionamento desejado, que analisaremos neste capítulo, e ainda, o principal objetivo da 

revisão, à modalidade dominante de revisão e ao papel do revisor (auditor), bem como o 

significado dos conceitos de auditoria que foram analisados no capítulo 4. Essa lógica 

pode ser formulada com base em modelos que variam sob a ótica de cinco diferentes 

dimensões, conforme  pode ser visto no quadro 6.1, das quais passaremos a analisar  as 

relativas  a imagem do governo e o tipo de funcionamento desejado, procurando 

demonstrar as implicações  administrativas  em função do tipo de auditoria praticado. 

 

      Quadro 6.1 - Dimensões da Auditoria Tradicional, Auditoria de Desempenho 

         e Avaliação de Programa 

 

Tipo de 
Auditoria 

Imagem do 
Governo 

Imagem de bom 
funcionamento 

Objetivos principais 
do controle 

Forma 
dominante de 

controle 

Papel do controlador 

 
 
 
 
Tradicional 

 
 
 
Burocracia / 
Mecanicista 

 
Transações e 
desempenho de 
tarefas são 
efetivamente 
reguladas pelos 
sistemas 

 
 
Conformidade “ 
accountability” 
(prestação de contas 
stricto-sensu) 

 
 

 
Auditoria 

Verifica informações; 
encontra diferenças 
entre os 
procedimentos locais 
reais e as normas 
gerais ; infere 
conseqüências, 
relata fatos. 

 
 
Desempenho 

Cadeia de valor: 
inputs>processos
>outputs> 
resultados 

Procedimentos 
organizacionais e 
de produção são 
otimizados 

Desempenho “ 
accountability” 
(Prestação de contas 
lato-sensu) 

 
 

Inspeção 

Avalia aspectos dos 
programas e 
organizações, relata 
fatos. 

 
 
 
Avaliação de 
Programa 

 
Intervenções 
governamentais 
orientadas para 
resolver 
problemas 
coletivos 

 
Programas 
atingem os 
objetivos; políticas 
públicas melhoram 
o bem estar 
coletivo 

 
Fornecer feedback 
verdadeiro e útil 
sobre a eficácia de 
políticas e 
programas 

 
 
 

Pesquisa 

Avalia a eficácia das 
intervenções ou 
mensura o impacto 
de intervenções 
desarticuladas nos 
problemas coletivos. 

 

Fonte:  Adaptado de , BARZELAY, Michael.  Central Audit Institutions ande Performance Auditing:   A   comparative  

Analysis of Organizational Strategies in the OECD, Pag. 238 , 1997). 

 

Nesse momento em que as doutrinas  de gestão pública  encontram-se em 

evolução contínua e as auditorias de desempenho não foram ainda, completamente 

institucionalizada, seria  surpreendente encontrar uma imagem  única e definida para o  

funcionamento de governo que caracterize o conceito  de auditoria de desempenho. 



 129

Nessa dimensão relativa a imagem do funcionamento do governo,  Barzelay, 

1997, citando inclusive outros autores,  entende que :  

“os seguidores  da doutrina  denominada “organizações que aprendem” (learning 
organizations), por exemplo,  poderiam tentar incorporar os modelos cognitivos referentes 
aos processos pelos quais o conjunto de crenças da organização é revisto à luz do 
feedback do sistema (Senge, 1990, Stacey, 1993), ao passo que os seguidores da 
doutrina do  “gerenciamento do desempenho” iriam buscar incorporar   os modelos 
cognitivos que pudessem refletir a reação dos agentes governamentais ao defrontar-se 
com metas operacionais e incentivos estabelecidos de cima para baixo” (Boyle, 1989). 

 

Assim os modelos mentais de funcionamento  de governo  subjacentes aos outros 

dois principais conceitos de revisão governamental ex-post, são bastante conhecidos. 

O modelo mecanicista – burocrático inspira o quadro  mental subjacente à 

auditoria tradicional. As burocracias mecanicistas operam  via padronização dos 

processos de trabalho, mais especificamente, estabelecendo, aplicando e compelindo 

padrões funcionalmente diferenciados. Especialistas situados na tecnoestrutura, como 

contadores, estabelecem políticas e procedimentos profissionalmente sancionados e 

organizacionalmente projetados que os funcionários nas unidades de linha são obrigados 

a seguir sob a supervisão de seus superiores hierárquicos. 

O modelo cognitivo de funcionamento de governo embutido no conceito de 

avaliação de programas, por sua vez,  minimiza a importância do funcionamento interno 

das organizações governamentais e privilegia o foco da influência causal da modelagem 

e operação dos programas sobre a problemática das condições sociais. O governo 

funciona quando os produtos gerados pelo programa são capazes de tratar as patologias 

das condições sociais aceitáveis. 

Assim, nessa perspectiva futura, a diversidade epistemológica da auditoria de 

desempenho  e avaliação de programas torna-se uma vantagem por proporcionar um 

espaço flexível na qual  podem ser desenvolvidas novas abordagens para se lidar  com 

os problemas apresentados pelo setor público, em processo de reestruturação e reforma, 

de países administrados de forma cada vez mais profissionalizada. Pois, Ministros,  

Senadores, Deputados  e o público em geral, não estão interessados somente em saber 

se a contabilidade financeira é justa e exata, mas eles também certamente querem saber 

se os programas realmente funcionam, e se isso ocorre da forma mais eficiente possível.  

Uma parte substancial da atração exercida pela auditoria de desempenho recai sobre sua 

promessa de responder algumas dessas grandes questões. 
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A imagem escolhida para funcionamento do governo tem implicações óbvias 

sobre o que se considera o funcionamento ideal.  Conforme o modelo da máquina 

burocrática, uma organização que funciona bem  é aquela cujos critérios são apropriados, 

do ponto de vista profissional e organizacional, e cujos sistemas regulatórios mantém as 

tarefas e as transações (e as pessoas que as executam) sob controle. Já na perspectiva 

da avaliação de programas, um programa efetivo é um tratamento que cura (ou pelo 

menos controla) o mal social, sem prejudicar a sociedade.   

Para Moore, 1995: 

“Os programas dignos de mérito são aqueles que atingem objetivos de política pública ou, 
conforme alguns relatos, geram benefícios que excedem a soma dos custos dos recursos 
empregados e das conseqüências adversas dos subprodutos”. 

 

Assim as bases em que repousa a opinião do auditor no que se refere às 

“adequadas práticas gerenciais” não seriam tão firmes quanto às relativas a presença ou 

ausência de boas práticas contábeis ou financeiras. Ainda que a auditoria tenha se 

tornado um benchmark13 útil para assegurar a legitimidade da ação organizacional, os 

modelos ou padrões do que constitui um bom gerenciamento, ou ainda,  porque uma 

forma de gerenciamento é preferível a outra, tendem a permanecer herméticos. 

Pois, conceitualmente, não é difícil demonstrar que um programa eficientemente 

gerenciado pode ser inefetivo, ou, inversamente, um programa mal gerenciado ser 

efetivo. Muitas pessoas que trabalham no governo estão familiarizados com a 

possibilidade de uma política  mal elaborada ser magistralmente implementada por um 

grupo de especialistas. 

Seria um outro exemplo,  uma universidade mal administrada que possui em seu 

corpo docente excelentes professores que dão ótimas aulas, ao passo que, uma bem 

administrada pode apresentar baixos custos, reduzidos índices de evasão, eficiente uso 

de suas instalações e outras virtudes, porém, com um ensino de baixa qualidade. 

O ponto central desse argumento é que: se a relação entre “adequadas práticas 

gerenciais” e as medidas-chave de mérito presentes no conceito de auditoria de 

desempenho, denominadas pelos três E’s:  Economia, Eficiência e Eficácia é tão pouca 

definida, então os auditores de desempenho precisam ir além daquelas, investigando 

                                                           
13 Processo de comparação  de práticas e tecnologias empresariais, tomando-as como modelo de excelência ou qualidade. 
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diretamente os últimos. Assim, as auditorias sistêmicas não poderão substituir as 

substantivas.  

Visto que  o objetivo das auditorias de desempenho consistem  na eliminação do 

desperdício dos insumos,  na otimização dos processos de transformação dos insumos 

em produtos assegurando a alavancagem dos resultados através da efetiva 

disponibilização dos produtos. A imagem  de uma organização  governamental funcional 

é também aquela em que a atenção gerencial é focada na otimização de processos 

produtivos maleáveis e em programas de modelagem adaptativa em resposta ao 

“feedback”, bem como às mudanças das prioridades e dos objetivos da política pública.  

 

 

6.3 Implicações organizacionais para modelagem dos tribunais 

Toda organização caracteriza-se por um padrão de tarefas inter-relacionadas, que 

é essencial ao seu funcionamento eficiente. “Essa estrutura organizacional identificável 

consiste numa cadeia relativamente estável de interligações entre as pessoas e o 

trabalho que constituem a organização” (Mintzberg, 1979, p.69). Como a estrutura de aço 

de um edifício ou o esqueleto do corpo humano, a estrutura de uma organização separa 

suas partes diferentes entre si e também ajuda a manter tais partes interligadas.  Por 

isso, cria  e reforça relações de interdependência no interior dos grupos e entre os 

grupos. A estrutura de uma organização é o instrumento final pelo qual a mão – de – 

obra, distribuída pelo desenho dos cargos, é reintegrada em uma totalidade significativa.  

Assim, a  falta de uma abordagem padronizada para as auditorias de 

desempenho, significa, em princípio, que existem muitas oportunidades para os auditores 

criativos introduzirem novas ferramentas e abordagens. Na prática, contudo, essas 

oportunidades são bastante restritas nos órgãos governamentais em função  de fatores 

como o custo – benefício, tempo de execução dos trabalhos, a força dos valores 

tradicionais imperantes,  falta de pessoal qualificado, bem como o alto grau de aversão a 

riscos de questionamentos quanto a confiabilidade dos trabalhos. 

 Ressalte–se, ainda, que os impactos  dos trabalhos de auditoria de desempenho 

são difíceis de qualificar e mensurar ou até mesmo conceptualizar plenamente. Somente 

os efeitos financeiros deveriam ser medidos?  Durante qual o período de tempo? Até que 

elo da cadeia presumida causa – efeito deveriam os custos da auditoria ser comparados 

aos benefícios alcançados, e se esse for o caso, deveria ser feito de maneira 



 132

desagregada ou somente como cálculo global, contemplando todo o espectro das 

atividades de auditoria de desempenho dos Tribunais de Contas?  De certa forma, o 

problema de avaliar os verdadeiros efeitos da auditoria de desempenho é um eco 

microcósmico do problema de avaliar impactos das reformas macrocósmicas da gestão 

pública. Em ambos os casos existem riscos óbvios de sub – avaliação, bem como de 

super – avaliação; existem também  tanto ameaças cognitivas quanto motivacionais para 

validade e a confiabilidade dessas avaliações.  Cognitivamente, quanto do efeito pode ser 

atribuído à auditoria de desempenho, em oposição a muitos outros desenvolvimentos 

paralelos que influenciam o curso da ação governamental (pressão orçamentária, lobby 

de grupos de interesse, pressão da imprensa, mudanças tecnológicas entre outras) ?  

Somente ocasionalmente a resposta é clara: pode existir um definido e conhecido 

relacionamento causa  - efeito entre uma auditoria específica e uma mudança específica. 

Freqüentemente,  no entanto, a auditoria é apenas mais um ingrediente da receita.  

Sabe-se, porém,  que as tendências de desenvolvimento da auditoria de 

desempenho está intimamente  ligada à introdução de novas abordagens de 

gerenciamento do setor público, obviamente nos países em que as reformas gerenciais 

avançarem mais, o desenvolvimento daquela  tende a ser mais rápido.  Nesses termos , 

a literatura que trata do tema,  menciona genericamente que, a auditoria de desempenho 

tem sido mais vigorosamente implementada em países cujo paradigma do setor público é 

administrativo (proveniente do estudo da administração pública) do que  naqueles  que 

predomina a tradição do direito administrativo. 

Assim o comprometimento dos Tribunais de Contas  com a Auditoria de 

Desempenho envolve mudança organizacional em larga escala em diversas dimensões 

como: missão, identidades profissionais, procedimentos e estilos de trabalho. Conforme 

visto no capítulo 4 e  apresentados na figura 6.1, a seguir:   
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Figura 6.1 - Dimensões Organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Galbraith, Jay. Organization Design Reading. Mass-Addison-Wesley, 1977, p.30-1. 

 

 

6.3.1 Fundamentos para modelagem organizacional 

No transcurso do século passado, diversas correntes do pensamento 

administrativo-organizacional privilegiaram o papel de diferentes variáveis e enfoques 

organizacionais na explicação e predição da eficiência e eficácia das organizações. 

O quadro 6.1, ilustra um modelo integrativo das diferentes variáveis, tendo em 

vista esforços práticos de modelagem organizacional, esse modelo proposto por Jay 

Galbraith, contém as preocupações dos clássicos com as variáveis de “estrutura”,  para 

ESTRUTURA 

TAREFAS 
Tecnologia 

ESTRUTURAS DE 
INFORMAÇÕES E 

PROCESSO 
DECISÓRIO 

SISTEMAS DE 
RECOMPENSAS 

PESSOAS 

METAS 

Escolha de: 
✔ Diversidade 
✔ Dificuldade 
✔ Variabilidade 

Escolha de:   
 
✔ Mecanismos de 

Decisão 
✔ Freqüência 
✔ Escopo de 

Banco de 
Dados 

✔ Formalização 

Escolha de:  
✔ Recrutamento/ 

Seleção 
✔ Treinamento/ 
       Desenvolvimento 
✔ Promoção/  
       Transferência 

 
Escolha de: 
✔ Recompensa 
✔ Bases de promoção 
✔ Estilo de liderança 
✔ Descrição de cargos 

ESTRATÉGIA : 
Escolha de:  
✔ Domínio 
✔ Missão 
✔ Objetivos 
 

FORMA DE ORGANIZAÇÃO:  
Escolha de:  
✔ Divisão do Trabalho: Configuração 
✔ Departamentalização 
✔ Distribuição do poder: Horizontal 

ou Vertical 
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eles determinantes da eficácia e da eficiência organizacional: divisão do trabalho, 

configuração estrutural, departamentalização, distribuição do poder e autoridade. 

  

Para Bianor Cavalcanti, (2000)14: 

“O modelo incorpora as contribuições dos humanistas tradicionais (Relações Humanas) e 
modernos (Dinâmica Organizacional), relativas às questões de satisfação e motivação, tal 
como refletidas nas dimensões organizacionais referentes a “Pessoas” e “Sistemas de 
Recompensa”, ilustradas pelas variáveis: treinamento, recrutamento/seleção, 
promoção/transferência, recompensas, estilos de liderança, descrição e redesenho de 
cargos (enriquecimento), como também o próprio tratamento contingencial de variáveis em 
geral, inclusive as clássicas”. 

    

O elemento de integração do modelo é o enfoque sistêmico-contingencial, que 

amarra o comportamento das variáveis organizacionais citadas à natureza da tarefa 

(atividade) da organização, determinada por seu domínio e objetivos. O modelo, portanto, 

é por um lado, sistêmico-sócio-técnico, pois integra tecnologia (tarefa), estruturas e 

comportamentos (pessoas); e sistêmico-contingencial, pela amarração normativa à 

natureza da atividade, que estabelece como condição de eficiência e eficácia. 

Como a auditoria de desempenho incorpora uma nova filosofia no 

desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, pois, um  dos pontos centrais dessa nova 

atividade é que as evidências do trabalho são apresentadas de “fora para dentro”,  em 

contra posição a auditoria tradicional em que as evidências eram  colhidas dentro das 

organizações, e os resultados também. 

Quando falamos em evidências de “fora para dentro”, estamos nos reportando a 

forma como os dados serão colhidos, geralmente por meio de pesquisas de campo com a 

comunidade diretamente envolvida pelo programa, dessa forma teremos uma informação 

descompromissada de critérios políticos e que  certamente apresentará uma realidade 

efetiva dos resultados da política pública  implementada por meio do programa em curso. 

Sendo assim, a auditoria de desempenho caracteriza-se pelo seu alto grau de 

incerteza com reflexos diretos na definição da natureza íntima da tarefa dos Tribunais de 

Contas que realizam e realizarão tal atividade.  

 

                                                           
14 Nota de aula apresentada no curso de Mestrado em Administração Pública / FGV  como texto de leitura da disciplina 
Modelagem Organizacional. 
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Para Bianor Cavalcanti (2000),  são três as proposições fundamentais do modelo, 

a saber: 

1. as  principais variáveis organizacionais são intimamente interdependentes; 

2. para que se possa obter eficiência e eficácia organizacionais é indispensável a 
obtenção de coerência e compatibilidade na modelagem das diversas variáveis 
organizacionais; 

3. as escolhas (decisões dos dirigentes, na formatação das variáveis organizacionais 
referentes às dimensões “Estrutura”, “Informação e Processo Decisório”, “Pessoas” e 
“Sistemas de Recompensa”, devem atender a critérios de adequação das mesmas – 
em seu conjunto e compatibilizadas entre si – à “tarefa” (atividade) da organização. 

 

Assim, um dado formato organizacional, como, por exemplo, uma estrutura do tipo 

matricial, como  no caso do TCU, é concebido para atender às necessidades impostas 

por um tipo de tarefa com características especiais, sendo contraproducente seu 

emprego como elemento estruturante de processos de decisão e execução pertinentes a 

outros tipos de tarefa. Por outro lado, torna-se necessário promover todo tipo de 

adequação entre os elementos organizacionais. O funcionamento de uma estrutura 

matricial requer que se  desenvolvam valores e comportamentos adequados ao seu 

funcionamento. 

  

6.3.2 Adequação do Modelo em relação a Natureza da Atividade 

Sabemos, com base nos preceitos definidos pelos estudiosos  da administração, 

que não existe uma fórmula única e padronizada que otimize o modelo organizacional de 

uma instituição, a chave, portanto,  para a análise da situação é o conceito operacional 

de “incerteza”, que pode ser entendido como a diferença entre a informação (quantidade 

e qualidade) necessária ao desempenho da atividade e aquela efetivamente disponível 

para a organização antes do seu início. 

Para Bianor Cavalcanti (2000), O alcance da eficácia e da eficiência empresarial, 

sob o ponto de vista organizacional,  depende : 

1. da  leitura (diagnóstico) da situação (natureza da atividade e relações ambientais); 

2. de leitura (diagnóstico) do modelo organizacional adotado, em suas diferentes 
dimensões  (estrutura, informação e decisão, sistemas de recompensa, pessoas) e 
respectivas variáveis (critérios de departamentalização, formalização de processos 
decisórios, estratégias de treinamento, mecanismo de coordenação, dentre outros), 
detectando sua predominância de concepção: mecanicista ou orgânica; 
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3. da confirmação ou reconcepção dos modelos organizacioinais, no todo ou em parte, 
tendo em vista sua adequação às situações diagnosticadas. 

Dessa forma, fica evidente que nas atividades sujeitas a graus elevados de 

incerteza, como no caso das Auditorias de Desempenho, é durante a execução da tarefa 

que se busca completar o quadro de informações necessárias a sua realização, lida-se 

com fatos e eventos novos e tomam-se decisões, tudo em tempo quase real. 

Citando Galbraith,  MOTTA, ( 1999, Pág. 115) menciona que : 

“Seguindo  a perspectiva contigencial da organização e aceitando a dependência contínua 
de fatores externos, constrói uma teoria de estruturação ao redor do problema da 
informação. Segundo ele, a organização deve ser modelada como um sistema de 
infromações para apoiar o processo decisório. Como a estrutura depende do grau de 
incerteza que a organização enfrenta e tendo em vista que  a incerteza é a diferença entre 
a informação possuída e a necessitada, a questão estrutural se torna dependente da 
informação”. 

Certamente os mecanismos burocráticos tradicionais, concebidos para as 

condições de estabilidade e de baixa incerteza, revelam-se inadequados diante daquelas 

situações. 

Para BURNS,  e STALKER (1961): 

“Eficácia e eficiência estão associados com o modelo mecanicista quando a tarefa 
(atividade) envolve relações ambientais de certeza, estabilidade, previsibilidade. Quando 
as condições são de incerteza, instabilidade e imprevisibilidade, a eficácia e eficiência 
organizacionais estão associadas à adoção de modelos predominantemente orgânicos”. 

As principais fontes de incerteza a que estão sujeitos sistemas e subsistemas 

organizacionais, são: 

1. indisponibilidade, imprecisão e falta de clareza da informação; 

2. incapacidade de domínio completo das relações de causa-efeito, fundamentais 

à realização da atividade. Em certas áreas, o domínio das relações meio-fim, 

alcançado pelo “estado da arte”, é insuficiente, como, por exemplo, no campo 

do tratamento das doenças mentais; 

3. falta de consenso em relação aos resultados desejados; 

4. indisponibilidade, ou extensão do tempo para obtenção de feedback definitivo. 

Mesmo quando concluídas, algumas atividades, por sua natureza, não 

permitem uma avaliação definitiva e inequívoca dos resultados; e 



 137

5. impossibilidade de se conceber a probabilidade de coerência de eventos 

relevantes. 

 

6.4 Principais tipos de auditoria de desempenho  pr aticados  nos países 

membros da OCDE 

Em estudo empírico realizado com países membros da OCDE, e considerando o 

elenco  dos principais tipos de auditoria de desempenho em 13 (treze) organizações 

centrais de auditoria ou Entidades Fiscalizadoras Superiores, e ainda uma  comparação 

com o Tribunal de Contas da União, conforme tabela 6.1,  verificou-se que:  

• Auditoria de eficiência é praticada por quase todas; 

• Auditoria de Capacidade de Desempenho Gerencial é praticada por 
aproximadamente 2/3. 

• Auditoria orientada para a Eficácia do Programa é praticada por 
aproximadamente a metade. 

• Auditoria de Desempenho dos Sistemas de Informação é praticada por 
aproximadamente  ¼. 

 

 

         Tabela 6.1 - Principais tipos de auditoria de desempenho por países 

 

 
Países 

 
Auditoria de 

Eficiência 

 
Auditoria  de 

efetividade de 
programa 

Auditoria de 
capacidade de 

gerenciamento do 
desempenho 

 
Auditoria de 

informações de 
desempenho 

Austrália �  �  �   
Canadá �   �   
Finlândia �   �  �  
França �  �    
Alemanha �  �  �   
Irlanda �   �   
Holanda �  �  �   
Nova Zelândia �    �  
Noruega �   �   
Portugal     
Suécia �  �  �  �  
Reino Unido �  �    
Estados Unidos �  �  �   
Brasil (TCU) �  �    

 

 Fonte: Adaptado de Central Audit Institutions and Performance Auditing : A Comparative Analysis of 
Organizacional    Strategies in the OECD, 1997, Pág. 246. 
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6.5 Questões estratégicas para implementação da aud itoria de desempenho 

A questão central é que a auditoria de desempenho não  é um produto 

padronizado ,apesar de existirem aqueles que esperam torná-la mais padronizada, por 

meio de diretrizes, normas gerais ou ações de treinamento. Não obstante o fato de existir 

uma definição consensual da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Institutions) para 

auditoria de desempenho, não  existe, ainda,  uma metodologia única e atemporal  ou um 

conjunto de práticas que “realmente seja”  auditoria de desempenho. Em vez disso, 

estamos examinando um conjunto ainda indefinido de práticas em desenvolvimento e 

discursos e retóricas a ele associados. A própria identidade da auditoria de desempenho 

não é precisa tampouco completamente estável. Isso complica ainda mais a questão, 

mas também a torna mais interessante do que se estivéssemos examinando uma 

atividade de natureza mais simples e mais rigorosamente estabelecida. 

Assim,  a questão que se impõe aos Tribunais de Contas  no Brasil, que realizam 

e irão realizar a auditoria de desempenho é definir como devem avaliar as organizações e 

programas, e não se devem fazê-lo. Pois, as avaliações conduzidas na modalidade 

auditoria consistem em resultados de processos consecutivos da organização que podem 

ser  classificados como: definição e aplicação de critérios, os quais podem ser 

conceituados, conforme a seguir: 

a) A definição de critérios consiste no processo de estabelecer regras 

geralmente aceitas que se aplicam a amplas categorias de organizações, 

funções ou programas.  

b) A aplicação de critérios é o processo de comparação de aspectos de 

organizações, funções ou programas específicos com aquelas normas 

gerais. 

A tarefa dos responsáveis pela definição de critérios consiste em formular as 

diretrizes instrumentais para uma ampla categoria de casos. A tarefa dos encarregados 

da aplicação desses critérios é , por sua vez,  de determinar se uma caso particular 

guarda conformidade com as normas pré – definidas. A partir da observação da 

conformidade ou discrepância de determinado procedimento com as normas gerais, o 

órgão de auditoria faz inferência para chegar a um juízo de valor. Contudo nenhum 

agente individual estaria autorizado a determinar quais seriam os procedimentos 

avaliados ou  definir as normas gerais. 
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A esse respeito, Schauer ( 1991, p.158)  diz que:  

“Uma única vantagem do processo decisório orientado por regras consiste na 
internalização de controles: como ninguém tem o poder  de definir os critérios e de aplicá-
los ao mesmo tempo, o poder em nível individual é minimizado”. 

 

Tal fato,  ocorre em função da tensão  entre o particular e o geral, pois, as normas 

podem ser apropriadas à toda uma categoria de organizações, mas a aplicação de regras 

pode redundar em decisões piores do que aquelas obtidas caso o conhecimento por trás 

da norma (ou, de forma equivalente, a justificativa por trás da regra) fosse empregado ao 

se lidar com um caso particular. 

Outras modalidades de avaliação , voltadas para a pesquisa, como é o caso da 

auditoria de desempenho voltada para avaliação de programas, envolvem  a flexibilização 

de várias características determinantes da modalidade de auditoria.  

Barzelay ( 1997, p.252) informa que: 

“Primeiramente, a  abrangência dos critérios pode ser mais limitada. Os critérios , por 
exemplo, podem ser mais específicos, derivados dos objetivos dos programas ou das 
organizações... Em segundo lugar, os critérios podem não ser de fato um conjunto de 
regras geralmente aceitas, mas sim consistir em funções ou critérios objetivos (como custo 
de minimização) ou procedimentos para calcular os valores das variáveis relevantes          
(como os custos e outras formas de desenvolver a mesma função)... Finalmente, os 
responsáveis pela aplicação dos critérios podem ter o poder discricionário não apenas de 
relevar algumas normas gerais mas também de definir quais delas se aplicam  ao caso 
concreto”. 

 

Essas três formas de desvio da modalidade auditoria permitem a adaptação dos 

julgamentos avaliativos às particularidades de cada caso. 

Pois,  a Auditoria de Desempenho, nas diversas formas de atividade que o termo  

genérico comporta, é avaliação, por força dos julgamentos instrumentais que requer. 

Porém,  o termo  “auditoria de desempenho” é usado para distinguir esse tipo de 

atividade de controle, tanto da auditoria tradicional  como da avaliação de programa.  Ao 

contrário da avaliação de programa, as auditorias de desempenho são conduzidas de 

uma maneira que se assemelha a auditoria. O estilo de trabalho, no entanto, não deve 

ser considerado como parte do significado central do conceito de auditoria de 

desempenho,  para (Barzelay, 1997). “Como a auditoria envolve verificação ao invés de 

avaliação, a auditoria de desempenho é  auditoria no nome mas não no conceito “. 
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Portanto, se um órgão de auditoria assume o compromisso estratégico de adotar 

modalidades de avaliação de natureza específica, o dilema estratégico está resolvido 

mas a tensão subjacente às duas modalidades não desaparece. Os valores de 

legitimação  sobre os quais esses órgãos  compostos por agentes públicos detentores de 

cargos não eletivos se fundamentam  são a imparcialidade, a capacidade técnica e o 

desempenho.  

Para Meyer and Rowan, (1977): 

“Para garantir  sua legitimidade, a alta  administração desses órgãos precisa incorporar 
em suas organizações elementos estruturais que demonstrem que tais valores 
permanecem válidos independentemente de o processo de auditoria ser do tipo 
padronizado / fundamentado em regras”.  

As pressões institucionais para se demonstrar que tais valores são observados 

internamente não levam necessariamente à adoção da modalidade auditoria na auditoria 

de desempenho. A escolha depende das preferências dos clientes dos órgãos de 

auditoria, da tolerância dos que conduzem os trabalhos de auditoria para o envolvimento  

institucional em controvérsias políticas e da habilidade para se adotar estratégias 

compensatórias para ocupar vácuos de legitimidade, como por exemplo a conduta no   

recrutamento dos auditores, a forma de apresentar os relatórios, entre outras. 

Os Tribunais de Contas podem tornar-se  instituições “guarda – chuva”  nas quais  

seriam desenvolvidos  desenhos criativos para o controle externo da eficiência e da 

efetividade de programas e projetos governamentais. “Tudo isso ocorreria sob o manto 

protetor da independência estatutária e reputação granjeadas ao longo do tempo, que os 

Tribunais de Contas estão em condições de oferecer” ( Pollitt e Summa, 1997). 

Outras questões estratégicas na implementação da auditoria de desempenho 

seriam:  

a) As tendências observadas à resistência ou favorecimento de tipos diferentes de 

auditoria de desempenho  explicadas pelas teorias da resistência burocrática à 

mudança e preferência por autonomia. Um órgão de auditoria está menos sujeito 

a resistências e  questionamentos de suas avaliações quando serve a um cliente 

poderoso do legislativo ou executivo ou se conseguiu alianças de apoio eficazes. 

Enquanto os clientes ou os aliados não oferecem resistência ao exercício da 

atividade de julgamento em uma modalidade relativamente específica, o órgão de 

auditoria pode estar protegido de ameaças mais sérias. A opção pela escolha da 

auditoria como uma modalidade de avaliação é, assim, menos problemática nas 
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circunstâncias em que se pretende salvaguardar a legitimidade das conclusões da 

auditoria de desempenho bem como acredita-se que a realização de auditorias 

seja essencial para demonstrar que suas conclusões são consistentes e objetivas. 

b) O comprometimento com a politicamente sensível auditoria orientada para 

Efetividade do Programa, se dá quando  o órgão auditor mantém uma intensa 

relação com a entidade poderosa para quem a dicotomia política/administração 

seja irrelevante. A principal razão consiste no fato de que as auditorias de 

efetividade de programa, de certa forma, iludem o olhar do observador. Essas 

auditorias não  devem questionar o mérito de políticas públicas, exigência  que se 

coaduna com  as competências do  TCU, definidas no Art. 71 da CF/88. O padrão 

executivo – legislativo, em qualquer sistema governamental, importa 

principalmente na geração de estruturas de oportunidade dentro das quais as 

relações do órgão auditor com suas clientelas principais surgem ou não. 

 

c) O exercício de julgamento instrumental, essencial à auditoria de desempenho 

pode ser assemelhado à verificação, se a organização que conduz a auditoria 

modelar, a si mesma, como uma burocracia mecanicista e padronizar o trabalho 

de auditoria de desempenho. Nesse caso, os padrões  aplicados pelos auditores 

seriam conceitualmente regras de decisão, ao invés de normas profissionalmente 

sancionadas. 

 

d) O “como” são formados os julgamentos sobre a auditoria de desempenho, 

principalmente no caso da auditoria de desempenho gerencial, tende a refletir as 

doutrinas de gestão pública mais influentes no corpo de auditores ( Treinamento e 

Desenvolvimento) ou no governo. Pois, ainda que a trajetória evolutiva da 

auditoria de desempenho pareça bastante razoável, ela encerra um paradoxo que 

pode ser resumido na seguinte questão: de onde provêem os padrões de 

excelência gerencial? Certamente essa indagação não teria resposta em poucas 

linhas e muitos outros estudos derivariam daí. 
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e) A possibilidade de condução de auditorias de desempenho de forma a maximizar 

a probabilidade de mudanças na organização auditada e, portanto, de 

melhoramento real de desempenho, parece ser mais provável quando o órgão  

auditor, que assume a responsabilidade, é vinculado ao executivo,  em tempos  

em que este esteja fortemente comprometido, simbólica e substantivamente, com 

a melhoria da gestão pública. No caso brasileiro esse item ficaria sob a 

responsabilidade da Secretaria Federal de Controle (Órgão Central de Controle 

Interno do Governo Federal), que além de estar  se reestruturando nesse sentido, 

possui como  dever constitucional, definido no Art. 74. CF/88, dentre outros,  o de 

auxiliar o controle externo na sua missão institucional. 

 

Neste  capítulo tratamos  das implicações organizacionais  que precisam ser  

analisadas e levadas em conta pelos Tribunais de Contas para   implementarem  e 

treinarem os seus auditores  nessa nova tarefa  de avaliação governamental denominada 

Auditoria de Desempenho. 
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7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Recentemente testemunhamos no Brasil e ao redor do mundo algumas tentativas, 

e em alguns casos  profundas transformações em burocracias do setor público de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.  A difusão de  doutrinas de administração pública 

orientadas a resultados, bem como medidas para melhorar a eficiência de organizações 

públicas, tais como privatizações, criação de agências semi – autonômas, introdução de 

medidas de avaliação de desempenho, empowerment  a funcionários e a comunidade,  

mudança organizacional planejada, ênfase na qualidade e em serviços voltados ao 

cidadão estão se refletindo, conforme abordado neste estudo na institucionalização de 

um novo e moderno  tipo de atividade burocrática denominada Auditoria de Desempenho, 

que deixa de ser formal e legalista, apenas, para voltar-se a análise da eficiência e da 

efetividade dos programas e das políticas públicas implementadas . 

Em conferência realizada no Tribunal de Contas da União, Cavalcanti (2001), 

mencionou que “esta iniciativa  responsável  que requer a internalização dos valores 

associados à mudança e ao interesse público, exige também o comportamento 

estratégico, a análise crítica, a sensibilidade às particularidades político – institucionais e 

culturais da circunscrição política onde é levada a efeito, para que a reconstrução de 

abordagens, métodos e técnicas possa se embeber da originalidade que garante o 

sucesso de sua aplicação.” 

Assim, a institucionalização  da auditoria de desempenho, como uma dimensão da 

atividade burocrática afeta os órgãos de controle  e em especial os Tribunais de Contas, 

na  qualidade de mecanismo sistêmico  vital ao  desenvolvimento dos sistemas de gestão 

vez que  seus trabalhos requerem profunda sintonia com a evolução dos tempos, que 

sujeita os próprios objetos de controle a mudanças sistêmicas relevantes para sua 

sobrevivência e a sobrevivência  do sistema público a que servem. Mudam as 

organizações controladas, mudam os órgãos controladores. Desta forma o que  se impõe 

aos Tribunais de Contas que realizam e irão realizar tal atividade, é definir como devem 

avaliar as organizações e programas, e não se devem fazê-la. 

Este  trabalho,  teve como objetivo descrever como os órgãos de controle, 

sensíveis as demandas da sociedade e atendendo a essa nova ordem institucional estão 

se estruturando para enfrentar esses  novos desafios organizacionais e institucionais em 

conseqüência da redefinição gradual de sua tarefa, cada vez mais sujeita a incertezas, 

decorrentes da natureza íntima da auditoria de desempenho. 
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A questão que se propôs como desencadeadora da pesquisa levada a efeito foi a 

análise das medidas técnicas, administrativas e organizacionais que os órgãos de 

controle  devem adotar na redefinição de sua tarefa, visando assim a operacionalização 

da auditoria de desempenho e de avaliação dos programas governamentais. 

Importante ressaltar que o atendimento de critérios de eficiência e eficácia está 

associado à adequação do modelo organizacional adotado à natureza da organização e 

às relações desta com o ambiente. 

Conforme mencionaram, BURNS e STALKER, (1961)  “Eficácia e eficiência estão 

associados com o modelo mecanicista quando a tarefa (atividade) envolve relações 

ambientais de certeza, estabilidade, previsibilidade. Quando as condições são de 

incerteza, instabilidade e imprevisibilidade, a eficácia e a eficiência organizacionais estão 

associadas à adoção de modelos predominantemente orgânicos”. 

Partindo dessa ótica e levando-se em consideração o órgão escolhido para 

realização do estudo levado  a efeito - Tribunal de Contas da União -, que possui 

estrutura  organizacional voltada para o modelo mecanicista,  observamos um grande 

avanço com relação  as medidas técnicas e administrativas, abordadas no capítulo 5, 

além da organizacional  comentada no capítulo 6. 

O aprimoramento das atividades de acompanhamento e avaliação requer, 

também,  além da reinstitucionalização do planejamento,  o aperfeiçoamento dos 

sistemas de controle interno e externo.  No Brasil,  o que temos visto com relação a 

esses órgãos e estruturas caracterizados em geral pela ênfase no formalismo ao longo 

dos últimos anos são duras e merecidas críticas. Dessa forma,  a ampliação da missão 

dos órgãos de controle contribui para a causa da administração por resultados, 

complementar àquela mais restrita e definida das práticas administrativas conformes.  

Assim, quando o Tribunal de Contas da União, mesmo ciente de que  o 

compromisso com a auditoria de desempenho pode acarretar  mudanças significativas, 

em diferentes níveis de organização, incluindo missão institucional, identidades 

profissionais,  procedimentos e  estilo de trabalho, em ato pioneiro  e  inovador resolve 

por intermédio de  termo de cooperação com Entidades Fiscalizadoras Superiores de 

países com tradição em desenvolver e  aplicar  modernas  práticas de gestão pública, 

como é o caso da Auditoria de Desempenho e Avaliação de Programas,  implementar tais 

atividades no  arcabouço  do seu amplo escopo de atuação, demonstra  profissionalismo, 

inovação  e visão  estratégica dos responsáveis pela sua  implementação, vez que  
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coloca o  órgão máximo de apoio técnico e controle externo do Brasil entre aqueles de 

países desenvolvidos e que já avançaram na questão da verificação da efetividade, 

eficiência, economicidade e eficácia com que os recursos públicos estão sendo gastos. 

Importante salientar que dessa forma o Tribunal de Contas da União sinaliza  aos 

demais Tribunais de Contas estaduais e municipais, a necessidade de refletir sobre a 

implantação dessas novas técnicas,  não em substituição as já existentes que além das 

exigências constitucionais e legais a que estão sujeitos, possuem a sua relevância na 

realização dos trabalhos desempenhados pelos mesmos.  

O intuito, portanto, seria o de agregar valor a sua tarefa e acompanhar a evolução 

das doutrinas  que norteiam e nortearão um futuro recente no campo da administração 

pública internacional e da brasileira em particular. 

Na análise dos trabalhos já realizados pelo TCU, observou-se a necessidade de 

aperfeiçoamento, fundamentado basicamente na  mudança de paradigmas:  formal para 

gerencial, mas cabe ressaltar a importância do fato, um primeiro passo já foi dado, o que 

torna mais fácil a correção dos rumos  necessários, pois, a realização desses trabalhos 

serão de  grande relevância  para que possamos  verificar com base em indicadores de 

performance que surgirão dos casos analisados, para que, numa visão otimista, 

tenhamos a médio prazo condições de planejar políticas públicas  efetivas que atendam 

aos anseios da sociedade de forma mais profícua.  

Tudo leva a crer que a implementação da Auditoria de Desempenho e 

principalmente a avaliação de programas não tem a pretensão e provavelmente não 

resolverá todos os problemas de gestão pública no Brasil, mas irá contribuir de forma 

relevante com o contribuinte brasileiro, com os estudiosos da área e com a população 

que necessita e anseia por políticas mais adequadas e prioritárias, uma vez que irá 

influenciar  na qualidade e  transparência  das informações necessárias ao processo de 

decisão,  fornecendo subsídios mais fidedignos e efetivos para o planejamento e a  

formulação de tais políticas, que atualmente são elaboradas em bases irreais  e carentes 

de  fundamentos científicos como por exemplo: os  dados sobre  custos, análise de 

resultados,  desempenho de programas,  satisfação da população, dentre outros que 

precisam ser revistos e aperfeiçoados com urgência.  
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9. GLOSSÁRIO 

 

Apresentamos alguns termos utilizados nesta dissertação, cujo entendimento 

inequívoco é importante para a  compreensão do que aqui se propõe. São eles: 

• Accountability -  Consiste na responsabilidade objetiva ou obrigação de responder 

algo, ou como um conceito oposto a responsabilidade subjetiva. Pressupõe a 

existência de pelo menos duas partes:  aquela  que delega a responsabilidade e a 

outra que a aceita, com o compromisso de prestar contas da forma que utilizou a 

responsabilidade delegada. 

• Administração Federal -  É o conjunto de órgãos por meio dos quais os Poderes da 

União exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e 

regulamentar. 

• Agente Responsável -  São os Agentes que integram o Rol dos Responsáveis pela 

gestão dos recursos públicos e pela administração das Unidades Gestoras, , são 

assim denominados: Ordenador de Despesas; Fiscal Administrativo, Encarregado do 

Setor Financeiro e o Chefe do Setor de Pessoal. 

• Balanced scorecard - Técnica utilizada para obter-se um conjunto equilibrado de 

indicadores de desempenho, considerando as dimensões de economicidade, eficácia, 

eficiência, efetividade e eqüidade. 

• Benchmarking – Processo de comparar práticas e tecnologias empresarias tomando-

as como modelo de excelência. 

• Crédito Orçamentário  - É a autorização por intermédio de lei para a execução de 

programa, projeto ou atividade (Lei 4320/64). É o quantitativo de recursos 

orçamentários, na gestão, destinado a realização dos empenhos de despesa. Dá o 

direito de gastar. 

• Downsizing – Prática de reduzir o tamanho de uma organização por meio de 

demissões generalizadas. 

• Economicidade -  Minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de 

uma atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade 
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• Efetividade – Relação entre os resultados (impactos observados) e os objetivos 

(impactos esperados). 

• Eficácia  - Grau de alcance das metas programadas em um determinado período de 

tempo, independentemente dos custos implicados, considera-se eficaz a 

administração, plano projeto ou entidade que, na consecução de seus objetivos, 

consegue os efeitos necessários, ou seja, atinge as metas a que se propôs.  

• Eficiência - Rendimento efetivo sem desperdício desnecessário. A consecução das 

metas e outros objetivos constantes de programas de maneira sistemática, 

contribuindo para minimizar os custos operacionais, sem diminuir o nível, qualidade e 

oportunidade dos serviços a serem oferecidos pela entidade, projeto ou empresa 

pública. 

• Empenho da Despesa  -  Ë o ato emanado de autoridade competente que cria para o 

Estado obrigação de pagamento. É a garantia de que existe o crédito necessário para 

a liquidação de um compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública. 

• Empowement – Delegação de poder e autoridade aos subordinados; Processo de 

repartir poder com os empregados aumentando a  confiança  nas suas habilidades  

para desempenhar suas tarefas, desenvolvendo a  crença de que estão efetivamente 

contribuindo com as decisões e com os rumos da empresa. 

• Learning organization (organização que aprende) -  Organizações onde os 

empregados estão engajados em identificar e a resolver problemas, capacitando a 

organização a melhorar e aumentar continuamente as suas qualidades e 

capacidades. 

• Unidade  Gestora  -  É a Unidade Orçamentária ou Administrativa investida do Poder 

de gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou que lhe são 

descentralizados. 

• Ordenador de Despesas  -  É toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem 

emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de 

recursos da União ou pela qual esta responda. 
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• Prestação de Contas -  É o processo organizado pelo Agente Responsável por 

dinheiros, valores ou bens Públicos, constituído pelos documentos comprobatórios 

das operações de receita e despesa, pelo qual demonstra sua aplicação a que estiver 

vinculado. 

• Tomada de Contas – É o processo organizado pelo órgão de contabilidade analítica, 

baseado na escrituração dos atos e fatos praticados na movimentação de créditos, 

recursos financeiros e outros bens públicos, por um ou mais responsáveis pela gestão 

financeira e patrimonial a cargo de uma Unidade Gestora e seus agentes, em 

determinado exercício ou período de gestão. 

• Recursos Financeiros – São recursos colocados a disposição da Unidade Gestora 

para saldar compromissos assumidos. 
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10. ANEXOS 

 
Apresentação resumida dos relatórios de trabalhos de auditoria de avaliação de 

programas  desenvolvidas pelo TCU. 

 

10.1 Relatório de Auditoria de Desempenho de Progra ma do Ministério da 

Saúde. 

Órgão Responsável:   MINISTÉRIO DA SAÚDE.   

Objeto de Avaliação: ALOCAÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DO DENGUE PARA 

MUNICÍPIOS MEDIANTE CONVÊNIO.  

Processo:  929.718/1998-4. 

Resumo do relatório dos auditores  

Ausência de parecer técnico-operacional nos processos de prestação de contas. Ausência 
de acompanhamento técnico da execução do Plano de Erradicação do Aedes Aegypt - PEAa. 
Falhas nos critérios de quantificação e distribuição dos recursos. Incapacidade do sistema para 
identificação de registros em duplicidade e inconsistências. 

Relatório do Ministro Relator   

Em exame Relatório de Auditoria de Desempenho na "Alocação de Recursos do Programa 
do Dengue para os municípios mediante convênios. Em relatório com inovadora apresentação, em 
linguagem técnica e direta, foram sintetizadas informações acerca das seguintes questões:  

• visão geral sobre o dengue, sobre o Plano de Erradicação do Aedes Aegypti no Brasil 
- PEAa, os aspectos metodológicos da auditoria realizada, as principais constatações, 
a estrutura de gerenciamento do desempenho (com os indicadores de desempenho do 
PEAa desenvolvidos pelos auditores), os comentários dos gestores acerca do relatório 
preliminar e a proposta de encaminhamento.  

• "Sumário Executivo", no qual, de forma sintética, foram registradas as principais 
tratativas abordadas no corpo do trabalho: O dengue constitui-se em agravo 
(ocorrência que afeta a saúde do indivíduo como doenças, acidentes, etc) de grande 
relevância epidemiológica (estudo das relações dos diversos fatores que determinam 
a freqüência e a distribuição de um processo ou doença numa comunidade) em razão 
da presença do vetor (ser no qual o agente causador da doença passa 
obrigatoriamente uma fase de seu desenvolvimento) transmissor, o mosquito Aedes 
aegypti, em todos os estados brasileiros e do risco de eclosão de uma epidemia em 
sua forma mais grave, a febre hemorrágica do dengue, em treze unidades da 
federação. No Brasil, o combate ao vetor transmissor da doença, atualmente a única 
forma de prevenção, é realizado pelos municípios com o apoio financeiro da União. Os 
fundos são descentralizados por intermédio de convênio pelo Fundo Nacional de 
Saúde – FNS no âmbito do Plano de Erradicação do Aedes aegypti. Por sua vez, as 
ações de campo são supervisionadas pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. 

• O orçamento do Plano de Erradicação para o exercício de 1998 é de R$ 227,7 milhões.  
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Escopo da auditoria  

A auditoria da qual trata este relatório ocupou-se em examinar o desempenho dos 
departamentos competentes do Ministério da Saúde - MS no processo de alocação de recursos 
financeiros para os municípios no âmbito do PEAa.  

Metodologia  

Os procedimentos adotados nesta auditoria concentraram-se em boa parte no 
mapeamento do processo de transferência financeira, desde a solicitação do convênio até a 
correspondente prestação de contas, com o objetivo de identificar pontos críticos e oportunidades 
de melhoria de desempenho.  

Principais constatações e recomendações 

a) Entre as principais constatações da auditoria, destaca-se a ausência de parecer técnico-
operacional nos processos de prestação de contas, demonstrando que não existe análise 
de cumprimento de metas do Programa para que seja homologado o convênio ou para 
que se prossiga com os pagamentos.  

Recomendações:  

...Tal falha poderia ser solucionada por intermédio da criação e execução por parte da 
FUNASA de uma metodologia de avaliação das ações dos convenentes de forma 
concomitante às operações de campo. Isto permitiria ao Ministério da Saúde conhecer a 
real situação do município e o atingimento ou não das metas estipuladas, de modo a 
serem feitas as correções necessárias. Para isso, deve existir clara definição das 
atribuições dos órgãos envolvidos com a supervisão, quais sejam a FUNASA, as 
Secretarias Executivas Estaduais do PEAa e as Secretarias Estaduais de Saúde. Desse 
modo, o Plano ganharia em termos de eficácia por intermédio da extinção de vácuos de 
atuação, permitindo a correção de rumo da execução das ações e o atingimento das 
metas operacionais planejadas.  

b) Foi verificado que as prefeituras solicitam a celebração de convênio ou apresentam 
prestação de contas a diversas unidades do Ministério, ocorrendo desperdício do tempo 
dos diversos funcionários envolvidos no recebimento, na tramitação e na análises das 
solicitações de convênio e prestações de contas.  

Recomendações: 

O tempo dispensado nestas tarefas implica custo como o salário dos funcionários, além de 
despesas de manutenção do departamento (edifício, energia elétrica, água, segurança, 
limpeza, etc.) e de tramitação de documentos (envelopes, fax, correios, etc.). Uma 
possível solução para o problema seria que o MS definisse a competência das 
Coordenações Regionais – CR da FUNASA para receberem as solicitações de convênio 
do PEAa, analisarem os documentos correspondentes e procederem à análise técnica 
operacional das prestações de contas, mediante edição de norma, com ampla divulgação 
para todos os municípios do País...  

c) Foi constatado que o critério adotado para fixação do montante financeiro a ser transferido 
para os municípios não contempla peculiaridades relevantes dos municípios, com prejuízo 
ao princípio da eqüidade. No caso dos convênios da dengue, seria importante contemplar 
critérios como produtividade dos agentes e a existência de contrapartida, que, caso 
considerados, trariam maior equidade à distribuição de recursos e ganho de eficácia ao 
Plano, uma vez que a melhor adequação dos recursos às necessidades dos municípios 
favoreceria o atingimento das metas fixadas nos convênios. Outra questão a ser 
ressaltada é a não observância do critério técnico informado pela FUNASA para definição 
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dos valores a serem repassados aos municípios e falta de divulgação e regulamentação 
dos critérios adotados. Como conseqüência, em 1997, segundo os dados fornecidos, 
enquanto alguns municípios receberam um total R$ 16.398.118,27 a mais que o 
tecnicamente recomendado, outros receberam R$ 22.285.878,35 a menos. Essas 
discrepâncias atingiram mais de 90% dos municípios que firmaram convênio. Em 1998, 
apenas 11% dos convênios firmados não seguiram o critério pré-estabelecido. Mesmo 
assim, o total de recursos conveniados a maior chega a R$ 322.865,84, enquanto que os 
a menor alcançam R$ 9.156.026,56.  

Recomendações: 

Nesse caso, recomenda-se a regulamentação e ampla divulgação dos critérios para 
definição dos montantes a serem transferidos aos municípios. O benefício dessa medida 
seria o maior controle social sobre a definição dos valores a serem repassados, com 
diminuição das discrepâncias em relação ao critério técnico fixado. A melhor adequação 
dos recursos às necessidades dos planos de trabalho municipais favoreceria o atingimento 
das metas fixadas nos convênios, com ganho de eficácia para o Plano de Erradicação 
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10.2 Relatório de Auditoria de Desempenho de Progra ma do Ministério da 

Educação. 

Órgão Responsável:  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Objeto de Avaliação: PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO. FNDE 

Processo:  010.990/1999-2 

 

Resumo do relatório dos auditores  

Necessidade de aprimoramento dos critérios e procedimentos quantitativamente 
mensuráveis que permitam a classificação e posterior redução do número de títulos do Guia do 
Livro Didático. Necessidade de otimização da utilização dos livros após sua entrega às escolas. 
Ausência de uma sistemática de controle pelas Secretarias para o encaminhamento de relatórios 
ao FNDE acerca do número de alunos atendidos, livros devolvidos, sobras e faltas de exemplares 
nas escolas de forma a permitir um melhor acompanhamento da efetividade do Programa. 
Ausência de mensuração de indicadores de desempenho. Ausência de instrumentos que 
possibilitem a coleta periódica de dados de reutilização de livros visando identificar o percentual de 
perda. Ausência de um grupo de contato de auditoria responsável pelo intercâmbio de 
informações com TCU. 

 

Relatório do Ministro Relator   

Preliminarmente, registro que a presente auditoria se realizou no âmbito da segunda etapa 
do Projeto de Cooperação Técnica entre o TCU e o Reino Unido para o desenvolvimento de 
técnicas de auditoria de desempenho nas áreas de Educação, Saúde e Meio Ambiente. O 
conceito de auditoria de desempenho se relaciona à avaliação sistemática dos programas, 
projetos e atividades governamentais. No presente caso, o enfoque adotado para a análise do 
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD foi o da eficiência da ação governamental, abordando 
aspectos relacionados à existência de sistemas de monitoramento e controle adequados, 
identificação dos seus indicadores de desempenho, análise de pontos fortes e fracos e custos. 

 Tratam os presentes autos de Relatório de Auditoria de Desempenho realizada no 
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD com o objetivo de oferecer subsídios aos gestores do 
Programa para o aperfeiçoamento do mesmo. 

 

Visão geral da auditoria  

 O Programa Nacional do Livro Didático tem como missão contribuir para a 
universalização do ensino e para a melhoria de sua qualidade por meio da aquisição e distribuição 
de livros didáticos para todos os alunos matriculados nas escolas públicas do ensino fundamental 
de 1ª a 8ª séries. Seu principal objetivo é distribuir, gratuitamente, livros didáticos aos alunos do 
ensino público fundamental no tempo certo, na quantidade certa e com a especificação solicitada. 
Encontra-se atualmente regulamentado pela Resolução/FNDE nº 21, de 25 de março de 1998.  

• O PNLD é o segundo maior programa do FNDE, depois do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Merenda). No Relatório das Contas do Governo do Exercício de 
1997, está registrado que naquele ano foram gastos R$ 232,9 milhões com a 
aquisição de livros e mais R$ 55,9 milhões com os demais gastos na área, tendo sido 
distribuídos 64,7 milhões de livros para todas as unidades da federação, contra 41 
milhões de livros didáticos distribuídos em 1996. Já em 1998, o PNLD consumiu 369,6 
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milhões de reais e, para 1999, a previsão é que sejam gastos 255 milhões de reais, o 
que reflete a magnitude do Programa.  

• Quanto à sistemática do programa, os livros didáticos regularmente inscritos junto ao 
FNDE são encaminhados à Secretaria de Ensino Fundamental - SEF/MEC, que faz 
uma avaliação pedagógica dos livros e os classifica por categorias, indicadas pelo 
número de estrelas. A escolha dos livros é feita pelo professor, com base em guia 
distribuído pelo FNDE por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 
Após a escolha, os formulários são encaminhados ao FNDE, para processamento e 
aquisição dos livros. A distribuição é realizada diretamente das editoras às escolas por 
meio da ECT, com acompanhamento de técnicos das Secretarias Estaduais de 
Educação, da postagem até a chegada do livro à escola.. 

• Com relação às formas de atendimento, ele pode ser centralizado, ficando a cargo do 
FNDE o processamento dos pedidos das escolas, a aquisição e a distribuição dos 
livros didáticos, ou descentralizado, forma mediante a qual o FNDE repassa os 
recursos e os Estados executam o processo de aquisição e distribuição dos livros às 
escolas, cabendo ao FNDE o acompanhamento de todo o processo. Atualmente, 
apenas os Estados de São Paulo e Minas Gerais viabilizam o atendimento de 1ª a 8ª 
séries nesta última modalidade  

 

Escopo da auditoria  

A auditoria de que trata esse processo ocupou-se em resolver o seguinte problema: como 
aperfeiçoar o desempenho do Programa Nacional do Livro Didático? Para tanto o problema de 
auditoria foi dividido nas seguintes questões :  

• Em que medida os atuais custos diretos e indiretos envolvidos no PNLD podem ser 
reduzidos? · Como o rol de escolhas de livros pode ser aprimorado/reduzido? · Em 
que medida cada etapa do processo pode ser agilizada?  

• Em que medida a reserva técnica é necessária/suficiente para atender à demanda? 

• Até que ponto é necessária a repetição do processo de escolha dos livros de 1ª série 
todos os anos?  

• Em que medida os instrumentos de controle são efetivos?  

• Como pode ser mensurado o desempenho do programa?  

• Que instrumentos poderiam ser implementados para reduzir a não-utilização dos 
livros?  

• Em que medida é viável a extensão do prazo de utilização dos livros de 2 para 3 anos, 
no caso da 2ª a 8ª séries?  

• Em que medida o modelo de atendimento descentralizado é mais eficiente do que o 
centralizado? 

 

Metodologia  

Metodologia Adotada Para a investigação das questões de auditoria definidas, foram 
utilizadas as estratégias metodológicas discriminadas a seguir: 
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• Para identificar se os atuais custos do PNLD eram passíveis de redução, foi feito o 
mapeamento de seus principais produtos e processos, além de terem sido utilizados 
os dados existentes com relação a custos. O mapeamento de produtos e processos 
também subsidiou a análise da possibilidade de se agilizar o programa.  

• A busca de possível otimização do rol de escolha de livros passou pela análise de 
pontos fortes, deficiências, oportunidades e ameaças dessa medida.  

• A fim de verificar a adequabilidade das reservas técnicas mantidas nas Secretarias 
Estaduais de Educação - SEDUCs, no atendimento às demandas existentes, bem 
como para identificar meios para reduzir os casos de não-utilização dos livros, e para 
tentar mensurar em que medida é viável a extensão do prazo de utilização dos livros 
de 2 para 3 anos, no caso da 2ª a 8ª séries, foram encaminhados questionários para 
as SECEXs estaduais, que ficaram encarregadas de colher as informações junto às 
SEDUCs.  

• Com o fito de analisar-se até que ponto é necessária a repetição anual do processo 
de escolha dos livros de 1ª série, analisou-se o custo de tal procedimento (produção, 
envio e processamento dos formulários) em comparação com o benefício obtido.  

• A efetividade dos instrumentos de controle do PNLD foi aferida por intermédio da 
utilização de dados já disponíveis no FNDE e da realização de estudos de caso junto 
às SEDUCs. Os dados obtidos foram também usados para a identificação de 
indicadores de desempenho para o programa. 

•  A avaliação da medida em que o modelo de atendimento descentralizado do PNLD é 
mais eficiente, ou não, que o centralizado foi buscada por intermédio da realização de 
visitas às Secretarias Educacionais de São Paulo e Minas Gerais, tendo em vista que 
a obtenção de maiores detalhes acerca desses modelos não seria possível junto ao 
FNDE.  

• A respeito de todos os aspectos em geral, foram coletadas informações junto ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e, especialmente com 
relação às questões pedagógicas, foi consultada a Secretaria de Ensino Fundamental 
- SEF/MEC, responsável pela avaliação pedagógica dos livros didáticos.  

Análise dos Riscos da Auditoria  

• Sabe-se ser comum, na Administração Pública Brasileira, a prática de não se levar 
em conta, na apropriação dos custos de um projeto ou atividade, o pessoal 
administrativo necessário à sua execução, assim como a utilização de meios já 
disponíveis ou adquiridos por intermédio de outras dotações orçamentárias. Não 
obstante, a equipe de auditoria procurou obter o montante gasto pelo FNDE com a 
parte administrativa do PNLD durante um exercício, que no caso foi o de 1999. 
Considerando que esse valor representa muito pouco no custo total de execução do 
PNLD, optou-se por concentrar a atenção nas parcelas mais significativas dos custos, 
que consistem na aquisição e distribuição dos livros e Guias de escolha, dos quais 
era possível obter informações mais precisas e com maior facilidade.  

• As questões de possíveis aprimoramentos ou reduções no rol de escolhas de livros, 
de um lado, e acerca da necessidade da repetição anual do processo de escolha dos 
livros de 1ª série, de outro, constituem temas polêmicos entre as pessoas ligadas ao 
PNLD, havendo sido detectadas manifestações de resistência a tais iniciativas por 
parte da Secretaria de Educação Fundamental (SEF/MEC) e de algumas das 
Secretarias Estaduais de Educação. No entanto, conforme argumentação tecida no 
corpo deste Relatório, a manutenção das atuais regras, a saber, não-limitação do rol 
de escolhas de livros e repetição anual do processo de escolha dos livros de 1ª série, 
apresenta diversos aspectos desfavoráveis. 
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Principais constatações e recomendações constantes do Relatório do Ministro Relator  

a) A magnitude do programa, o segundo maior desenvolvido pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Escolar - FNDE, envolvendo anualmente valores que ultrapassam os R$ 
250 milhões, 100 milhões de livros e 160 mil escolas, justifica qualquer otimização, por 
mínima que seja, em sua operacionalização. Nestes termos, considero que o ponto mais 
relevante do relatório é a constatação da ausência de adequado monitoramento quanto à 
utilização dos livros após sua entrega às escolas, eventuais sobras ou faltas, índices de 
reutilização e reposição e conseqüentes implicações desses aspectos para o programa. É 
de vital importância, pois, o desenvolvimento de sistemas e indicadores de desempenho 
quanto aos citados aspectos, para que possam ser criadas condições para o incremento 
não só da eficiência e eficácia do programa, mas, em última instância, de sua efetividade. 
Basta considerar que, segundo estimativas da equipe de auditoria, somente o impacto da 
perda anual de livros pode chegar a R$ 90 milhões, montante bastante significativo e que 
justifica, além do monitoramento proposto pela equipe, um maior investimento na 
realização de pesquisas e estudos regionalizados com vistas à identificação dos fatores 
que influenciam a conservação dos livros.  

b) Quanto à questão da unificação de títulos, objeto de controvérsia nos autos, entendo que 
é uma alternativa que não pode ser descartada, mas que tem de ser considerada dentro 
de uma perspectiva de desenvolvimento e implementação de uma estratégia que 
contemple um nível maior de envolvimento e atuação das Secretarias Estaduais e 
Municipais de Educação, podendo ser viabilizada, conforme noticiado nos autos, pela 
celebração de convênios com as referidas SEDUCs. Assim, estou propondo 
recomendação ao FNDE com esse objetivo.  

c) Outra questão delicada se refere ao estabelecimento de procedimentos e critérios 
quantitativamente mensuráveis para a classificação e posterior redução do número de 
títulos constantes do Guia do Livro Didático. Na verdade, ela pode ser divida em dois 
pontos distintos:  

• é possível algum tipo de procedimento com vistas à classificação dos títulos? 

• é necessária ou desejável uma redução do número de títulos?  

Quanto ao primeiro ponto, creio que o termo "quantitativamente mensurável" é o nó-górdio da 
questão, na medida em que sua interpretação gera, como observado no relatório, um nível 
elevado de resistência em diversas instâncias. O que deve ficar bem entendido é que a própria 
sistemática de classificação em estrelas a que são submetidos os livros, demonstra que é 
possível uma estratificação, embora baseada em critérios qualitativos. No último processo de 
avaliação, 35 títulos foram recomendados com distinção, 76 simplemente recomendados, 210 
recomendados com ressalvas e 248 excluídos. Vê-se portanto que, a grosso modo, a exclusão 
dos recomendados com ressalva reduziria o número de títulos em dois terços, demonstrando 
que é viável a classificação dos títulos.  

Já o segundo ponto é mais complexo, pois envolve um paradigma do programa que seria a 
livre escolha como conquista democrática dos professores. Analisando a questão 
exclusivamente sob o prisma operacional, uma redução no número de títulos implicaria na 
redução nos custos de administração do programa e de elaboração e distribuição do Guia do 
Livro Didático.  

...é preciso considerar que a livre escolha em um regime democrático, que deve ser 
preservada, não se confunde com uma diversidade de opções que não possa ser 
minimamente administrada ou que resulte em prejuízos para os próprios alunos. Assim, uma 
possível redução no número de títulos deve ser o resultado de um estudo que permita definir, 
de forma sistêmica, um ponto de equilíbrio entre as diversas variáveis intervenientes no 
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programa, razão pela qual estou propondo recomendação à Secretaria de Educação 
Fundamental e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nesse sentido.  

Após analisar detidamente o presente processo, não poderia deixar de destacar as iniciativas 
positivas, pontos fortes e boas práticas relativas ao programa ora examinado. Segundo consta 
do relatório, após estudos ergonômicos, a equipe do FNDE alterou a forma de empacotamento 
dos livros, otimizando a produtividade dos trabalhos de acondicionamento, manuseio e 
transporte, o que poderá gerar uma economia da ordem de 10% a 20% do custo de postagem, 
que é o segundo maior do programa, girando em torno de R$ 40 milhões. Em Minas Gerais, 
segundo informa a equipe, destaca-se o trabalho de comprometimento com a devolução do 
livro didático, por intermédio da assinatura, pelos alunos e seus pais, de um termo de ciência 
da obrigatoriedade da sua conservação e restituição ao final do ano letivo. Outro ponto 
interessante acerca da implementação do programa naquele estado a ser analisado pelo 
FNDE é a inserção por parte da escola, nos formulários de escolha, do número de livros de 
que ela necessita. Quando há uma discrepância muito grande entre os dados informados e os 
do censo escolar, é acionada a respectiva Superintendência Regional para análise e correção 
das informações.  

Por último, em São Paulo, além da institucionalização dos "bancos de livros", destaca-se a 
iniciativa conjunta da Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança Pública do RG-
Escolar, registro único no estado atribuído ao aluno quando do início de sua vida de 
estudante, e que se tornará, futuramente, seu número de identidade civil, conferindo maior 
precisão ao quantitativo de matrículas e eliminando possíveis duplicidades.  

Diante de todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à 
consideração deste Egrégio Plenário. T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão 
Alves de Souza, em 09 de agosto de 2000. HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO Ministro-
Relator Assunto  V - Relatório de Auditoria de Desempenho Ministro Relator  ADYLSON 
MOTTA Unidade Técnica  6ª SECEX Decisão  O Tribunal Pleno, diante das razões expostas 
pelo Relator,  

DECIDE: 8.1.recomendar à Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação - 
SEF/MEC que, em conjunto com o Fundo Nacional do Desenvolvimento Escolar - FNDE, 
estude: 8.1.1. a viabilidade da redução do número de títulos constantes no Guia do Livro 
Didático, baseada no aprimoramento do conjunto de critérios e procedimentos de avaliação e 
melhoria da qualidade do livro didático; 8.1.2. formas de reduzir os custos com composição, 
impressão e distribuição do Guia de Livros Didáticos; 8.2. recomendar ao Fundo Nacional do 
Desenvolvimento Escolar - FNDE que: 8.2.1. desenvolva e implemente uma estratégia que 
contemple um maior nível de envolvimento e atuação das Secretarias Estaduais e Municipais 
de Educação no programa, com objetivo de criar condições para a otimização da utilização 
dos livros pelas escolas após sua entrega às mesmas, facilitando o remanejamento de livros 
entre as unidades de ensino do mesmo município ou região; 8.2.2. incremente a realização de 
pesquisas e estudos regionalizados com vistas a identificação dos fatores que influenciam na 
conservação dos livros; 8.2.3. estude, em conjunto com a SEF/MEC, a viabilidade de tornar a 
escolha da 1ª série válida por três anos, mesmo que se mantenha a compra a cada ano; 8.2.4. 
implemente uma sistemática de controle a ser seguida pelas SEDUCs, para que enviem ao 
FNDE relatórios sobre o número de alunos 
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10.3 Relatório de Auditoria de Desempenho de Progra ma do Ministério do 

Meio Ambiente. 

Órgão Responsável: SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DO MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DO MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO NACIONAL. 
 
Objeto de Avaliação: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS  

HÍDRICOS PARA O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO - PROÁGUA/SEM I-ÁRIDO 

Processo: 012.653/2000-0 

 

Resumo do relatório dos auditores  

Conforme exposto no  minucioso e bem elaborado relatório da lavra dos Analistas Marcelo 
Luiz Souza da Eira, Christiano Caldeira Paiva, Francisco Eduardo Carrilho Chaves, José Carlos 
Lobo Menezes, Cíntia Oliveira de Aguiar, Glória Maria Merola da Costa Bastos e Wilson dias 
Malnati. O proágua/semi-árido foi criado com o intuito de viabilizar o acesso sustentável aos 
recursos hídricos - em termos ambientais, econômicos e gerenciais. para tanto, em 03.06.98, o 
governo brasileiro negociou um empréstimo com o banco mundial (acordo 4310-br), para o 
período de 1998 a 2002, no valor de us$ 330 milhões, sendo que desse total, 60 % são oriundos 
de empréstimos internacionais e os 40 % restantes provenientes da união e dos estados, a título 
de contrapartida. além disso, está prevista, ainda, uma segunda etapa do programa, a qual poderá 
alcançar a cifra de um bilhão de dólares.  

 Importa destacar que o público alvo do programa em questão é constituído por alguns dos 
mais pobres segmentos da população brasileira, com uma renda "per capita" anual de 
aproximadamente us$ 230,00, de acordo com: "brazil: a poverty assessment, june 27, 1995 - 
publicação do banco mundial, sendo os demais indicadores socioeconômicos piores que os dos 
outros brasileiros que vivem em outras regiões. os beneficiários diretos das ações de infra-
estrutura propostas para financiamento nos primeiros anos do programa estão estimados em 
aproximadamente 260.000 famílias. dessas, cerca da metade vive em comunidades rurais 
isoladas e em aglomerações relativamente grandes de 20.000 a 50.000 pessoas. as estatísticas 
do IBGE mostram que, mesmo nesses centros semi-urbanos do nordeste, cerca de 50% das 
famílias vivem com renda mensal menor que um salário mínimo.  

Ademais, são esperados benefícios diretos, também, para os usuários da água vinculados 
a outras atividades econômicas (irrigação, indústria, serviços de esgoto e saneamento, etc.), 
devido à normatização de usos a partir dos mecanismos de outorga e cobrança.  

Sob o enfoque da sustentabilidade, o proágua/semi-árido se propõe a realizar dois 
objetivos principais: promover o fortalecimento institucional para a gestão participativa dos 
recursos hídricos e financiar projetos de melhoria do fornecimento de água "bruta" para 
populações carentes do semi-árido nordestino e dos estados do maranhão e de minas gerais.  

A equipe centrou o foco da auditoria no primeiro objetivo do proágua/semi-árido - o 
fortalecimento institucional do programa e sua relação com a redução da pobreza - por entender 
que a gestão participativa fortemente institucionalizada é pré-requisito para a sustentabilidade dos 
sistemas de abastecimento existentes e dos projetos financiados pelo programa.  

Dessa forma, a auditoria procurou avaliar a contribuição das ações que vêm sendo 
implementadas no âmbito do programa, nos níveis federal e estadual, para o alcance dos objetivos 
de fortalecimento institucional e redução da pobreza.  

No tocante ao desempenho das unidades estaduais, verificou-se que as diferenças 
existentes entre os estágios de desenvolvimento institucional dessas entidades podem ser 
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reduzidas, mediante o intercâmbio de experiências e a intensificação da presença dos agentes de 
mobilização social junto às comunidades e entidades de usuários. constatou-se, também, 
habilidades bem sucedidas de gestão participativa dos recursos hídricos que merecem ser 
disseminadas.  

Cabe salientar, ainda, que foram desenvolvidos pela equipe de auditoria, em conjunto com o 
coordenador da unidade de gerenciamento do programa - gestão - ugpg, indicadores de 
desempenho que possibilitarão o monitoramento do programa pelo tribunal, bem como a posterior 
avaliação do desenvolvimento da gestão participativa de recursos hídricos. 

 

Relatório do Ministro Relator  

Tratam os autos de relatório de auditoria de natureza operacional realizada no Programa 
de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos para o Semi-Árido Brasileiro - 
PROÁGUA/Semi-Árido, componente Gestão de Recursos Hídricos. 

 O presente trabalho foi realizado em cumprimento à Decisão n.º 584/2000 - TCU - 
Plenário, que aprovou o Plano Especial de Auditoria de Natureza Operacional no âmbito do 3º ano 
de implementação do Projeto de Cooperação Técnica firmado entre o TCU e o Reino Unido. 

 

Escopo da auditoria  

Os recursos hídricos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de 
qualquer sociedade. Excesso ou déficit desse precioso e vital recurso são igualmente 
problemáticos e merecem a atenção de qualquer governo responsável. Igualmente importante é a 
qualidade da água. O conceito de desenvolvimento sustentável colocou em questão os métodos 
desenvolvimentistas baseados em um único objetivo, qual seja, a eficiência econômica.  

 Sob o enfoque da sustentabilidade, o PROÁGUA/Semi-Árido se propõe a realizar seus 
dois objetivos principais: promover o fortalecimento institucional para a gestão participativa dos 
recursos hídricos e financiar projetos de melhoria do fornecimento de água ‘bruta’ para populações 
carentes do semi-árido nordestino.  

O problema examinado na auditoria refere-se ao fortalecimento institucional desse 
programa e sua relação com a redução da pobreza - primeiro objetivo do PROÁGUA/Semi-Árido. 
A escolha desse foco se deve à precedência desse objetivo sobre o outro - de financiamento de 
projetos - pois se entendeu que a gestão participativa fortemente institucionalizada é pré-requisito 
para a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento existentes e dos projetos financiados pelo 
Programa.  

Essa escolha fundamentou-se nas opiniões tanto dos gestores do Programa quanto na 
experiência do agente financeiro do PROÁGUA/Semi-Árido, o Banco Mundial- BIRD de vários 
projetos de desenvolvimento de recursos hídricos financiados na região. Além disso, impende 
ressaltar que o componente Obras Prioritárias do Programa ainda não produziu resultados que 
permitam avaliar seus impactos, pois há apenas um projeto em um município em pleno 
funcionamento. Outros quatro estão funcionando em caráter experimental. Destaque-se, ainda, 
que a Equipe optou por não investigar a administração financeira do Programa, já que tal tarefa já 
vinha sendo executada por analistas da Secretaria Federal de Controle Interno, na qualidade de 
responsável pela auditoria financeira de programas financiados pelo Banco Mundial. 

 O objetivo desta auditoria é avaliar a contribuição das ações que vêm sendo 
implementadas no âmbito do Programa, nos níveis federal e estadual, para o alcance dos 
objetivos de fortalecimento institucional e redução da pobreza. Daí resultou a questão de auditoria 
investigada pelo trabalho:  
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O gerenciamento do Programa tem contribuído para o alcance dos objetivos de 
fortalecimento institucional e de redução da pobreza?‘  

Essa questão foi estudada por intermédio de três aspectos principais: 

• desempenho da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGPG) e da Secretaria de 
Recursos Hídricos (SRH/MMA);  

• desempenho das Unidades Estaduais de Gerenciamento do Programa (UEGPs) e dos 
órgãos estaduais de gestão de recursos hídricos;  

• aproveitamento das experiências bem sucedidas de participação de usuários na 
gestão da água.  

 

Visão Geral da Auditoria 

A presente auditoria faz parte do terceiro ano de atividades do Projeto de Cooperação 
Técnica TCU-Reino Unido. O Projeto é financiado pelo Department for International Development 
do Reino Unido (DFID). Seu objetivo é contribuir para a melhoria do desempenho de instituições 
governamentais brasileiras, assim como para uma melhor utilização dos recursos públicos por 
meio da implementação de recomendações decorrentes das auditorias de desempenho 
conduzidas pelo TCU. 

Efeitos da Auditoria Relacionados com Meio Ambiente   

A utilização racional dos recursos hídricos é condição essencial para o aproveitamento do 
meio ambiente em bases sustentáveis. A auditoria contribuirá para esse objetivo na 
proporção em que se implementem recomendações que aprimorem o desempenho do 
Programa. Tendo em conta que avaliações promovidas pelo Banco Mundial e pela UMA 
apontam para oportunidades de melhoria de desempenho tanto na esfera federal como na 
estadual, além de indicarem algumas dificuldades na implantação do modelo de gestão 
participativa nas comunidades, acredita-se que o escopo para aproveitamento de 
determinações será bastante amplo, o que significa considerável contribuição para o 
tratamento da questão ambiental. 

 Efeitos da Auditoria Relacionados com Promoção da E qüidade Em total 
observância das diretrizes do Projeto TCU-Reino Uni do. 

 A promoção da eqüidade é preocupação básica deste trabalho, conforme demonstra o 
próprio texto da questão de auditoria identificada. Mais especificamente, duas 
subquestões de auditoria destinam-se à investigação do tema: ‘quais as ações das 
UEGPs e órgãos estaduais que buscam garantir a participação eqüitativa dos mais 
carentes na gestão dos recursos hídricos?’ e ‘nas experiências bem sucedidas de gestão 
participativa, como é tratada a questão da eqüidade e atendimento dos mais carentes?’.  

Buscou-se, assim, identificar oportunidades de melhoria no cumprimento de um dos 
objetivos do Programa, que é a redução da pobreza por meio da oportunidade de acesso 
ao serviço de abastecimento de água potável.  

 

 Estratégia metodológica  

A partir das entrevistas com os gestores e com os técnicos do Banco Mundial, realizadas 
na fase de planejamento, e da leitura dos relatórios de avaliação já disponíveis no âmbito do 
Programa, detectou-se uma considerável diferença de desempenho entre as unidades de 



 166

gerenciamento. Enquanto alguns estados como Ceará e Bahia apresentavam avançado estágio 
de desenvolvimento no processo de implantação da gestão participativa de recursos hídricos, a 
esfera federal, assim como alguns outros estados, permaneciam aquém do esperado. Essa 
constatação levou à escolha da Unidade de Gerenciamento (UGPG) e da SRH/MMA como áreas 
prioritárias de avaliação.  

Optou-se pelas metodologias de mapeamento de produtos e de processos, que 
permitiriam identificar pontos problemáticos nos procedimentos dessas unidades.  

Já na fase de execução, entretanto, constatou-se que os processos na UGPG eram 
suficientemente detalhados, e que, na SRH/MMA, a falta de um organograma formal dificultava a 
identificação dos responsáveis por atividades ligadas ao Programa.  

Substituiu-se, então, o mapeamento de processos pela análise RECI, ferramenta que 
permite a identificação de duplicidades ou omissões nas atribuições de um órgão.  

Quanto aos estados, realizou-se uma comparação (benchmarking) entre eles, de modo a 
identificar boas práticas que possam ser aproveitadas nos locais onde o desempenho é 
insuficiente. Para tanto, investigaram-se in loco casos de sucesso, principalmente no Ceará e na 
Bahia. Também em Pernambuco e Alagoas, onde se esperava encontrar mais dificuldades do que 
êxitos, algumas boas práticas foram identificadas, além de oportunidades de melhoria nos 
procedimentos.  

Verificaram-se de perto, também, algumas das razões do baixo desempenho no 
Maranhão. Já no tocante à verificação do aproveitamento de experiências bem sucedidas de 
gestão participativa de recursos hídricos, a análise não seria possível sem que tais experiências 
fossem conhecidas de perto. Trata-se da mesma metodologia mencionada no item anterior 
(benchmarking), porém, aqui, foram visitadas comunidades onde há associações de usuários da 
água ou comitês de bacia em pleno funcionamento e, em alguns casos, com bons resultados.  

Essas entidades foram apontadas pelos estados nas respostas aos questionários a eles 
encaminhados. Os trabalhos abrangeram investigações in loco em localidades situadas nos 
municípios de Jacobina, Mirangaba, Pindobaçu, Senhor do Bonfim, Itiúba e Queimadas, na Bahia; 
Crato, Icó, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Sobral, Canindé, São Luís do Curu, Paraipaba e 
Pentecostes, no Ceará; Belo Jardim, Arcoverde, Serra Talhada, Ibimirim, Cabo de Santo 
Agostinho e Moreno, em Pernambuco.  

Com relação aos demais estados e aos municípios não visitados, os questionários 
enviados permitiram conhecer alguns aspectos de sua realidade. 

 Três especialistas em recursos hídricos foram entrevistados no início da execução da 
auditoria: Gilberto Canali, consultor do Banco Mundial, M. Haridasan, professor do curso de 
doutorado em ecologia da Universidade de Brasília, e Sânderson Alberto Medeiros Leitão, 
consultor da Unesco. Com base nas informações obtidas de fontes tão respeitadas, foi possível 
uma melhor compreensão da matéria e a otimização dos trabalhos de campo. 

 

Limitações do escopo do trabalho 

Dada a limitação de tempo para a realização dos trabalhos, que é uma característica das 
auditorias-pilotos do Projeto TCU/Reino Unido, o planejamento indicou a impossibilidade de se 
realizar uma avaliação completa do Programa. Aspectos ligados à verificação do impacto social e 
da efetividade não foram tratados. Da mesma forma, o componente referente às obras de infra-
estrutura também não foi investigado diretamente. 
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Indicadores de desempenho 

 O indicador de desempenho tem como função precípua permitir a verificação do 
progresso do programa, por meio de um número, percentagem ou razão que mede um aspecto do 
desempenho, com o objetivo de comparar esta medida com metas preestabelecidas. De posse de 
indicadores de desempenho bem estruturados, é possível ao administrador obter uma boa visão 
do resultado que se deseja medir. No entanto, como os indicadores expressam apenas 
aproximações da realidade, não se pode abrir mão de uma interpretação do que eles mostram em 
relação ao contexto em que se inserem.  

A utilização de indicadores de desempenho:  

• Possibilita a avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho global do programa;  

• Permite o acompanhamento e a avaliação do desempenho ao longo do tempo e ainda 
a comparação entre:  

• Desempenho anterior e desempenho corrente;  

• Desempenho corrente e padrão de comparação;  

• Desempenho planejado e desempenho real;  

• Possibilita enfocar as áreas relevantes do desempenho e expressá-las de forma clara, 
induzindo um processo de transformações estruturais e funcionais que permita 
eliminar inconsistências entre a missão do programa, sua estrutura e seus objetivos 
prioritários;  

• Ajuda o processo de desenvolvimento organizacional e de formulação de políticas de 
médio e longo prazos;  

• Melhora o processo de coordenação organizacional, a partir da discussão 
fundamentada dos resultados e o estabelecimento de compromissos entre os diversos 
atores do programa;  

• Possibilita a incorporação de sistemas de reconhecimento pelo bom desempenho, 
tanto institucionais como individuais.  

Os indicadores escolhidos para avaliar o desempenho do PROÁGUA/Semi-Árido 
envolvem os componentes de custo, tempo, quantidade e qualidade, enfocados sob as dimensões 
de economia, eficiência, eficácia, efetividade e eqüidade; tendo sido definidos em conjunto com os 
gestores do programa no nível federal (coordenador da UGPG). A interpretação dos indicadores 
de desempenho acordados, sopesada a realidade vivida, permitirá ao gestor fazer um diagnóstico 
do andamento do programa. Apesar desses indicadores estarem sendo propostos para o 
PROÁGUA/Semi-Árido, eles são factíveis de serem utilizados em vários programas que envolvam 
recursos hídricos, assim como nas administrações estaduais, mesmo em fase posterior a um 
possível encerramento do programa. 

 

 Indicador de economia  

Custo total anual do abastecimento por carros-pipa por município no estado (CCP) A pior 
opção de fornecimento de água é, sem dúvida, por meio de carros-pipa. Além do custo altíssimo, a 
qualidade da água é quase sempre ruim e a quantidade fornecida é extremamente limitada. Trata-
se, portanto, da última opção, utilizada somente onde a escassez de recursos para investimento 
inviabiliza qualquer alternativa. Este indicador tem por objetivo mensurar diretamente o impacto 
das ações do Programa sobre os gastos, em reais, das entidades da federação com carros-pipa, 
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em um exercício financeiro, separadamente para cada município do estado. Uma tendência de 
baixa no indicador, interpretado em conjunto com outros indicadores e com outras informações do 
programa, poderá demonstrar uma redução no uso desta modalidade de fornecimento e um 
acréscimo no atendimento por sistemas de poços ou adutoras.  

 

Indicadores de eficiência  

Os indicadores abaixo não devem ser vistos isoladamente e nem mesmo apenas em seu 
conjunto. Para uma melhor análise, eles devem ser interpretados em paralelo com os indicadores 
de eficácia.  

Recursos liberados para cada estado em relação ao total de recursos liberados pelo 
programa, no ano (RLE) Este indicador será expresso em porcentagem e possibilitará comparar a 
parcela de recursos liberados para cada estado em relação ao total de recursos liberados pelo 
PROÁGUA/Semi-Árido. De posse desse indicador, será viável identificar quais estados foram mais 
beneficiados no recebimento de recursos e, simultaneamente às análises dos indicadores 
Recursos liberados sobre os previstos de serem liberados, por estado, no ano (RLP) e Recursos 
executados sobre os previstos de serem executados, por estado, no ano (REP), além de outras 
variáveis, determinar se os desempenhos reais dos estados foram condizentes com os esperados, 
frente aos recursos recebidos.  

 

Indicadores de eficácia  

Conforme mencionado no texto sobre indicadores de eficiência, os indicadores de eficácia 
devem ser interpretados em conjunto com aqueles. 

Alcance das metas do Plano Federal de Recursos Hídricos (AMPF) O indicador permitirá 
transformar em uma porcentagem o nível de alcance das metas propostas no Plano Federal de 
Recursos Hídricos.  

 

Indicadores de efetividade  

Relação entre a quantidade de reuniões dos comitês/consórcios executadas e previstas, 
no ano (RREP). O RREP tornará visível, percentualmente, qual a proporção entre a quantidade de 
reuniões dos comitês/consórcios executadas e previstas, para cada esfera de competência 
(federal e estadual), no ano. Este indicador tem o objetivo de demonstrar a efetividade das ações 
do programa no que tange à real implementação de uma nova política de gestão de recursos 
hídricos, que tem como um dos seus principais componentes a participação dos usuários nas 
discussões e nas decisões tomadas acerca dos temas que lhes são atinentes.  

 

Indicador de eqüidade  

A avaliação de um programa com o escopo do PROÁGUA/Semi-Árido não pode deixar de 
considerar a dimensão da eqüidade. Essa dimensão está sendo avaliada com o indicador PCDA, 
abaixo: 

População atendida por carros-pipa no estado multiplicada pelo número de dias de 
atendimento no ano (PCDA). Pelo PCDA, o gestor tem a quantidade de pessoas atendidas por 
carros-pipa no ano. É um indicador de desempenho a ser interpretado junto com outros, em 
especial os de ‘custo x economia’, de ‘custo x eficiência’, de ‘quantidade x eficácia’ e de 
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‘quantidade x efetividade’. A verificação de uma tendência de redução deste indicador, associada 
a melhoras em outros indicadores, evidenciarão o progresso do programa.  

 

Possíveis benefícios da auditoria  
 

A implementação das recomendações resultantes da presente auditoria possibilitará o 
aperfeiçoamento das ações do programa e, conseqüentemente, maior efetividade e coerência em 
relação à política de gestão participativa de recursos hídricos. atuação da uegp/rn e do órgão 
gestor de recursos hídricos do rio grande do norte.  

 
 
Conclusões  
 

As constatações relatadas neste trabalho permitem concluir, em resposta à questão de 
auditoria reproduzida , que o gerenciamento do proágua/semi-árido de fato tem contribuído para o 
alcance dos objetivos de fortalecimento institucional e de redução da pobreza, embora essa 
contribuição ainda precise ser aperfeiçoada. há necessidade de aprimoramento em procedimentos 
gerenciais na unidade federal de gerenciamento do programa, a fim de minimizar efeitos 
negativos, tais como falta de agilidade na análise de estudos e projetos, falta de orientação técnica 
sistemática às unidades estaduais e distribuição inadequada de recursos entre os estados. esses 
efeitos têm mantido os resultados aquém do que seria possível. na verdade, o que se sente é a 
necessidade de mudança de postura da ugpg, devendo abandonar a atuação reativa e assumir 
uma conduta proativa, de parceria com as unidades estaduais. conquanto a análise da gestão 
financeira do programa não fizesse parte do escopo deste trabalho, uma vez que foi objeto de 
recente auditoria da secretaria federal de controle interno - sfc, concluída em 11 de agosto de 
2000, é importante registrar alguns problemas que afetaram o desempenho do programa e que 
foram examinados tanto pela sfc quanto pela uma, em seu relatório de monitoria de 13 de março 
de 1999.  

• primeiro problema diz respeito à falta de regularidade no fluxo financeiro do programa, 
que tem afetado negativamente o seu desempenho. conforme o relatório da uma, 
cerca de 40% dos recursos empenhados em 1998 só foram liberados a partir do 4º 
trimestre daquele ano. no ano seguinte, a situação foi ainda pior, com 
aproximadamente 47% dos recursos empenhados sendo liberados apenas no 4º 
trimestre. segundo o mesmo documento, as reformas ministeriais ocorridas no 
período15 explicariam, em parte, as dificuldades e atrasos na gestão financeira do 
proágua/semi-árido.  

 
• A segunda questão levantada é a baixa comprovação de gastos, notadamente nos 

componentes de gestão de recursos hídricos e de estudos e projetos. até o 4º 
trimestre de 1999, os estados haviam prestado contas de apenas 50,5% dos recursos 
liberados do orçamento de 1998 e de 4,4% dos recursos relativos ao exercício de 
1999. essa questão traz conseqüências indesejáveis, pois impede o repasse de novas 
parcelas para os executores e acarreta custos adicionais para o programa, relativos à 
desvalorização cambial e possíveis ajustes de custo, entre outros.  

 
• Esta equipe de auditoria identificou, ainda, intervenções que, por desconsiderarem a 

participação dos usuários na gestão da água, não se coadunam com os objetivos da 
política nacional de recursos hídricos. a título de exemplo, citam-se a celebração de 
convênios com municípios do maranhão sob a chancela do proágua/semi-árido em 
desconformidade com os termos do acordo de empréstimo, a celebração de convênios 

                                                           
15  A reforma de fevereiro de 1999, transferindo as competências da implantação de obras de infra-estrutura hídrica do 
mma para a secretaria especial de políticas regionais - sepre; a reforma de julho de 1999, transformando a sepre no 
ministério da integração nacional - mi, que passou a executar o componente obras prioritárias do proágua/semi-árido, a 
partir do exercício de 2000.  
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entre a srh/mma e municípios da bahia sem serem consultadas as entidades de 
usuários da água, e a aprovação e financiamento de obras, pelo ministério da 
integração nacional, sem a exigência de rígidos critérios de viabilidade técnica, 
econômico-financeira, ambiental e institucional. embora essas ocorrências não tenham 
envolvido recursos do programa avaliado, precisam ser consideradas como 
desvirtuamentos a serem combatidos, sob pena de se prejudicar a credibilidade da 
política de gestão participativa da água.  

 
• com relação ao desempenho das unidades estaduais, verificou-se que a notável 

diferença entre os estágios de desenvolvimento institucional de cada uma pode ser 
reduzida mediante a troca de experiências e a intensificação da presença dos agentes 
de mobilização social junto às comunidades e entidades de usuários.  

 
 

Conclui-se, portanto, que há oportunidades de melhoria no gerenciamento do programa, 
tanto no nível federal quanto no estadual, o que justifica o monitoramento do proágua/semi-árido 
por este tribunal ao longo dos próximos anos. para tanto, os indicadores de desempenho criados 
precisarão ser adotados pelos coordenadores das diversas unidades de gestão e informados 
anualmente ao tcu.  

 

Uma análise dos relatórios apresentados pode concluir pela evolução do TCU  

no emprego de técnicas e instrumentos para realização  dos trabalhos de Auditoria de 

Desempenho e Avaliação de Programas,  gerando informações relevantes e úteis, e 

ainda  desenvolvendo  indicadores de desempenho importantes para aplicação em outros 

processos de análise.  Em cada exercício fica evidente o ganho qualitativo na 

apresentação dos dados e na  redação dos respectivos  relatórios, como o apresentado 

no item 5.5.3.   

 

Pela análise dos relatórios em sua íntegra,  constata-se que os trabalhos ora 

realizados pelo Tribunal diferenciam-se em muito dos que até então vinham sendo 

efetuados, fundamentados nos conceitos da Auditoria Tradicional, que buscava, como  

objetivo central comprovar a conformidade dos fatos. Com o emprego dessas novas 

técnicas,  o Tribunal  inova e avança rumo  ao futuro das modernas Entidades 

Fiscalizadores Superiores, que utilizam avançadas  técnicas de gestão  na realização dos 

seus trabalhos, obtendo dessa forma resultados  importantes para o processo decisório , 

que provavelmente não seriam  evidenciados se as técnicas fossem outras e se o 

objetivo não tivesse como intuito a verificação do desempenho alcançado pelo gestor  no 

que diz respeito aos conceitos de eficiência, eficácia,  economicidade e efetividade,  

indicadores chave no processo de Auditoria de Desempenho. 

 

 

 

 


