
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITORIA INTERNA DIANTE DO 
PARADIGMA DA FLEXIBILIZAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Fundação Getúlio 
Vargas – Escola Brasileira de Administração 
Pública, como pré-requisito para obtenção do 
grau de Mestrado Executivo, do curso de 
Gestão Empresarial Gestão Pública, sob 
coordenação do orientador Dr. Paulo Roberto 
de Mendonça Motta. 
 
 
 
Mestrando: Fernando Hideyo Yokemura 

 
 
 

Brasília-DF 
2001 



 ii

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

À minha esposa pelo amor, paciência pela minha 
ausência e apoio em todos os momentos. 

À minha mãe pelo carinho, esperança e fé 
depositados em mim, a quem eu retribuo com gratidão 
esse trabalho. 

Aos meus irmãos que me permitiram ter uma 
infância saudável e afável. 

Aos meus amigos e colegas que acrescentaram 
carinhosamente com suas experiências e valiosas 
contribuições. 

Aos meus chefes que patrocinaram o curso e 
incentivaram no desenvolvimento profissional. 

Ao meu gerente pelo apoio e oportunidade de 
discussão. 

Ao professor Paulo Motta que gentilmente me 
orientou e teve paciência em direcionar nos resultados 
deste trabalho. 

À Deus pela possibilidade a nós concedida de 
levar ao próximo o que aprendemos e oportunidade de 
saborear a vida. 



 iii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDAR É PRECISO: O trabalho em conjunto 
evita que os indivíduos reajam apenas como seres 
isolados, mas também coletivamente à atmosfera 
preponderante. Se esta é afetuosa, informal e 
democrática, o trabalho parece ser realizado com mais 
incentivo e satisfação. Os indivíduos e os grupos 
produzem mais, diminuem os descontentamentos, as 
frustrações e agressões, aumentando a afabilidade, a 
cooperação, o sentimento do “nós”, a iniciativa e o 
espírito inovador. 



 iv

SUMÁRIO 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO     .............................................................................................. 1 

  

PROBLEMA     .................................................................................................. 4 

  

CAPÍTULO I -   

FLEXIBILIZAÇÃO ORGANIZACIONAL: UMA ABORDAGEM CONTEMPO-
RÂNEA     .......................................................................................................... 

 
9 

1.1. Retrospecto Histórico      

............................................................................ 

10 

1.2. Reestruturação Produtiva e a Modernização     ......................................... 16 

1.3. Tecnocracia e Tecnoburocracia - Ação Monológica     .............................. 22 

      1.3.1 Tecnocracia e contestação    ............................................................. 22 

      1.3.2. Descrição da figura do tecnocrata e suas aspirações: Desenvol- 
                vimento econômico, consumo cada vez maior e eficiência    

........... 

 
27 

  

CAPÍTULO II  

O CONTROLE     .............................................................................................. 30 

2.1. O Controle para Avaliação e as Características da Burocracia     ............. 30 

2.2. Do controle como Instrumento de administração e fiscalização     

............ 

38 

  

CAPÍTULO III  

CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA     ........................................ 41 

3.1. O Controle Interno nas Instituições Financeiras     .................................... 41 

       3.1.1. Ambiente de controle     ................................................................... 43 

       3.1.2. Avaliação de risco      ....................................................................... 44 

       3.1.3. Atividades de controle     .................................................................. 44 

       3.1.4. Informações e comunicação    ......................................................... 44 



 v

       3.1.5. Monitoramento    .............................................................................. 45 

3.2. O controle e a autonomia das instituições financeiras de caráter público 

. 

45 

       3.2.1. Do ponto de vista de controle do governo nas empresas estatais 

... 

48 

       3.2.2. Os instrumentos de controle no campo da administração pública 

... 

50 

       3.2.3. Dos princípios fundamentais de administração e da 
essencialidade 
                 do controle  ...................................................................................... 

 
51 

                 3.2.3.1. Planejamento    ................................................................... 51 

                 3.2.3.2. Coordenação    ................................................................... 52 

                 3.2.3.3  Descentralização   

............................................................... 

52 

                 3.2.3.4. Delegação de competência   .............................................. 53 

                 3.2.3.5. Controle   ............................................................................ 54 

3.3. Auditoria e Controle Interno    .................................................................... 54 

       3.3.1. O controle, quanto a sua definição    ............................................... 55 

3.4. O Controle Interno na visão do Comitê da Basiléia    ................................ 57 

       3.4.1. O controle pela administração e cultura de controle     

.................... 

58 

       3.4.2. Identificação e avaliação de riscos    ............................................... 59 

       3.4.3. Atividades de controle e segregação de funções     ........................ 60 

       3.4.4. Informação e comunicação    

........................................................... 

60 

       3.4.5. Monitoramento de atividades e correção de deficiências    ............. 61 

       3.4.6. Avaliação do sistema de controles internos pelas autoridades  
                 supervisoras     ................................................................................. 

 
62 

3.5. Auditoria Interna: Quanto aos seus procedimentos e objetivos    

.............. 

62 

       3.5.1. Objetivos da auditoria interna  numa empresa de domínio público 

. 

63 

       3.5.2. O papel do auditor   ......................................................................... 64 



 vi

                 3.5.2.1 A importância, do papel do auditor e as suas 

habilidades.... 

65 

                 3.5.2.2. A responsabilidade e os riscos do papel do auditor  

........... 

67 

                 3.5.2.3. Auditoria diante a necessidade de rever seus processos 

... 

68 

3.6. Pistas acerca dos Métodos de Incorporação de Tecnologia   ................... 69 

  

CAPÍTULO IV  

ESTUDO DE CASO    ....................................................................................... 72 

4.1. Situação de uma Instituição Financeira diante da Flexibilização Organi- 
       zacional    ................................................................................................... 

 
72 

       4.1.1. Do questionário aplicado: variáveis    .............................................. 73 

       4.1.2. Tabulação dos resultados    ............................................................. 77 

       4.1.3. Análise de dados   ........................................................................... 78 

                 4.1.3.1. Quanto à ação gerencial    .................................................. 78 

                 4.1.3.2. Impacto da tecnologia da informação na força de trabalho. 97 

                              4.1.3.2.1. Na nova pesquisa de 1999    .............................. 99 

                 4.1.3.3. Gestão de recursos humanos    .......................................... 113 

                              4.1.3.3.1. Na nova pesquisa de 1999 ................................. 113 

                 4.1.3.4. Impacto na Eficiência    

....................................................... 

121 

                              4.1.3.4.1. Na nova pesquisa de 1999    .............................. 121 

  

CAPÍTULO V  

CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA PESQUISA   ................................. 127 

5.1. Uma Reflexão sobre o Modelo das Organizações e da Administração  
       Científica      ............................................................................................... 

 
127 

  

CONCLUSÃO    ................................................................................................ 131 

  

BIBLIOGRAFIA    .............................................................................................. 136 

  



 vii

  

  
 



 viii

LISTA DE SIGLAS 

 

 

 

ABERJE – Associação Brasileira de Comunicação Social 

AUDIBRA – Instituto dos Auditores Internos do Brasil 

CCQ – Centro de Controle de Qualidade 

CONBRAI – Congresso Brasileiro de Auditores Internos 

COSO – Comitee of Sponsoring Organizations of the Comission 

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos  

IBCB – Instituto Brasileiro de Ciência Bancária 

ISO – International Organization for Standardization 

JAD – Joint Application Design 

NMOA - Novo Modelo Organizacional das Agências 

PDV – Plano de Desligamento Voluntário 

PAQ  - Plano de Adequação do Quadro 

TIs – Tecnologias da Informação 

 

 
 
 
 



 ix

RESUMO 
 
 
 

O grande desafio, em termos de fator humano, relacionados ao 

planejamento da estratégia de uma organização é integrar os lados humano e 

empresarial através de mecanismos que possibilitem o controle adequado das 

atividades, de forma tal que a companhia obtenha ganhos desenvolvendo e sendo 

desenvolvida por seus colaboradores. Nas últimas décadas o mundo do trabalho 

vem sofrendo várias mutações. Se em um nível macro se registra uma pressão 

para a globalização da atividade econômica de novos mercados; em um nível 

micro, observa-se o recurso à eficiência econômica como critério orientador das 

novas políticas de emprego, a alteração da constituição da força de trabalho e uma 

crescente pressão para a flexibilização organizacional como fator competitivo. Estas 

são algumas das mudanças que têm conduzido ao surgimento de novas 

desigualdades sociais no mundo do trabalho e que têm vindo a afetar a implicação 

organizacional dos trabalhadores traduzindo-se então na emergência de novos 

valores, expectativas, e avaliações face ao trabalho e à relação estabelecida entre 

os indivíduos e as organizações. Diante dessa perspectiva, a elaboração do 

presente trabalho teve como objetivo abordar os efeitos de uma auditoria interna 

diante do paradigma da flexibilização organizacional. Avalia se os conceitos da 

auditoria interna e a sua atuação, num ambiente bancário, estão focados apenas 

nos controles internos ou se de alguma forma contribuem para a democratização 

das relações sociais dentro da organização. Concluímos o trabalho explorando o 

papel fundamental do auditor interno e seu potencial para uso do instrumento 

democratizador das relações sociais nas organizações. 



INTRODUÇÃO 

 

Raros foram os momentos em que, em tão pouco espaço de tempo, as 

organizações tiveram que adaptar seus processos internos como vêm ocorrendo 

nos últimos anos. Os ajustes ocorrem em todos os segmentos: desde o 

operacional, tático e estratégico, até as relações sociais internas e externas. 

O movimento é reflexo do que chamamos “era do conhecimento”, advento 

decorrente da proliferação da Internet e da eclosão da globalização das economias, 

exigindo que as empresas se tornem cada vez mais modernas e competitivas para 

sobreviverem neste mercado tão acirrado. 

Tornar moderno e competitivo significa rever todos os processos, valores e 

modos de pensar e agir dentro da organização. Significa estar em consonância 

com as novas exigências do mercado, ou seja, ser flexível e ágil para adaptar-se 

rapidamente aos novos conceitos e ter os seus rumos traçados para as economias 

em nível internacional. 

Cada departamento, segmento ou setor estará sujeito às rápidas 

transformações e, portanto, deverá estar sempre preparado para a sua chegada, 

visto que tais transformações são exigências do mercado e da aldeia globalizada 

em que vivemos. O mesmo deveria ocorrer nas relações sociais, nas quais se 

fizesse necessário exigir, cada vez mais, o engajamento e a participação de todos 

os integrantes da organização nas decisões e metas traçadas. 

Do fordismo ao pós-fordismo percebemos grandes transformações nos 

processos produtivos na totalidade das organizações. Todavia permanecem 

algumas incógnitas quanto às relações sociais, sendo nelas perceptível a 

necessidade de maior entrosamento e aproximação entre os trabalhadores e os 

administradores. Ainda não se concretizou o que chamamos de “novo paradigma”: 

a “Flexibilização Organizacional”; sintetizada pela democratização das relações 

sociais através da dialogicidade entre administrador e administrado, rumo à 
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emancipação do homem, em oposição à “coisificação” do trabalhador, vista no 

passado. 

Um dos departamentos das organizações inserido nessa nova realidade é a 

auditoria interna que, além da necessidade de rever seus conceitos internos, tem o 

papel fundamental de assessorar a alta administração rumo ao novo movimento 

que pressiona as empresas. 

O presente trabalho analisa esse departamento com vistas a identificar se 

com a independência que possui, pode a auditoria interna ser um agente de 

transformação ou agente orientador ao paradigma da Flexibilização Organizacional. 

Dividimos o trabalho em quatro partes, sendo a primeira orientada para a 

descrição do termo Flexibilização Organizacional, seguindo a lógica de Tenório 

(2000), que parte desde a Escola de Frankfurft, surgida com o movimento que 

estudaria o marxismo, até ao pressuposto de Jürgen Habermas, pertencente à 

segunda Escola de Frankfurt, que estudaria as relações sociais com um agir 

comunicativo. 

Na seqüência, relatamos o movimento da reestruturação produtiva e 

modernização das organizações, como forma de esclarecer a necessidade de 

transformação interna das organizações que, via processos “flexíveis”, vem 

ocorrendo nas últimas décadas. Relatamos, ainda, a presença do tecnocrata que, 

muito embora seja uma figura pouco lembrada, pode estar fortemente inserido no 

âmbito das organizações, cujo foco permanece no agir monológico, ou seja, 

apenas nos interesses dos donos da empresa. 

Na segunda parte descrevemos a origem do controle, que vai a partir do “tipo 

ideal” descrito por Max Weber até a realidade e necessidade das empresas 

públicas atuais. O controle é tema deste trabalho, pois é essência da auditoria 

interna, ou mesmo a razão de ser desse departamento, já que, em geral, é definida 

em seu papel como: 

“... a atividade de avaliação independente, que, atuando em parceria com 
administradores e especialistas, deverá avaliar a eficiência e a eficácia dos 
sistemas de controle de toda a entidade, agindo proativamente, zelando pela 
observância às políticas traçadas e provocando melhorias, fornecendo 
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subsídios aos proprietários e administradores para a tomada de decisão, 
visando ao cumprimento da emissão da entidade.” (Miranda, 1999: 32) 

Na terceira parte, descrevemos o papel fundamental dos controles internos e 

da auditoria interna dentro de uma organização de domínio Público, mais 

especificamente numa instituição financeira, apontando as necessidades 

regulamentares, à luz das leis, e as pressões impostas à auditoria interna pelos 

intervenientes da organização, sejam elas de interesse da sociedade, do governo, 

dos acionistas, dos empregados, do mercado e dos clientes, para manter a 

sobrevivência da empresa. 

Na quarta e última parte descrevemos um caso prático de análise para situar 

a empresa diante a Flexibilização Organizacional, através da implantação de 

Tecnologias. Mediante variáveis em análise iremos identificar se a auditoria interna 

está direta ou indiretamente envolvida na aproximação da democratização nas 

relações entre comandantes e comandados. 

Ao final, concluímos o resultado da pesquisa com breves comentários sobre 

o papel da auditoria interna diante o paradigma da Flexibilização Organizacional.     
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PROBLEMA 

 

 O objetivo deste trabalho é descrever, à luz dos conceitos atuais de 

flexibilização organizacional, até que ponto a auditoria interna de uma instituição 

financeira, de domínio público, poderia contribuir ou já contribui para um processo 

tão discutido nos tempos atuais. O estudo tem como propósito deflagrar um 

processo contínuo de pesquisas para avaliar se os conceitos de controle e de 

auditoria interna podem estar ou não inseridos na democratização dos objetivos e 

metas de uma organização na visão de Flexibilização Organizacional, ou se estão 

limitados à burocratização dos processos, no mais puro sentido da palavra. 

Por outro lado, a discussão depara-se com a importância que uma instituição 

financeira possui no âmbito macroeconômico do país. Pressões de diversos 

segmentos têm, de certa forma, exigido que essas empresas implementem 

controles internos cada vez mais eficientes. O papel das instituições está voltado 

não só à intermediação financeira entre aplicadores e tomadores de recursos; 

possui, também, a função primordial de efetuar a multiplicação da moeda, em 

decorrência das transações de empréstimos. Quando se trata de moeda é sempre 

bom lembrar que ela é de suma importância para o país, especialmente no que se 

referem aos aspectos econômicos e sociais. A quebra ou a insolvência de uma 

instituição financeira não revela apenas um problema microeconômico; o efeito no 

sistema financeiro pode ser devastador a ponto de descontrolar e desregular a 

soberania nacional.  

Casos como o Banco Baring’s, na Inglaterra, Nacional e Econômico, no 

Brasil e dos Bancos asiáticos (crise de 1997), são exemplos clássicos dos efeitos 

causados nas economias locais e até mesmo com reflexos internacionais. Esses 

são alguns exemplos que, conforme mencionamos anteriormente, exigem que as 

instituições financeiras implementem controles cada vez mais eficientes, a fim de 

minimizar os diversos riscos existentes. 

“Com o programa de estabilização do Real, que desorganizou o Sistema 
Financeiro, os bancos se obrigaram a acelerar o processo de 
reestruturação iniciado na década de 1990. A participação do setor no PIB 
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desabou de 24%, em 1989, para 7,7%, em dezembro do ano de 1995. 
Nunca em toda a história os bancos tiveram tanta necessidade de repensar 
o próprio negócio. É uma corrida contra o relógio” (Santos, 1996: 3). 

Os riscos a que estão sujeitas as instituições financeiras atualmente são os 

mais variados, dentre os quais podemos citar o risco: de crédito, de mercado, 

operacional, financeiro, de liquidez, legal, tecnológico, administrativo e de controle. 

Para regulamentar e fiscalizar a saúde econômica e financeira dessas 

instituições o Banco Central do Brasil, órgão de supervisão bancária nacional, tem-

se valido de diversas resoluções e circulares que buscam minimizar a exposição 

dessas empresas aos diversos riscos existentes. 

Cabe à auditoria interna dessas instituições estar permanentemente 

atualizada, não somente quanto aos atos normativos da supervisão, como também 

aos efeitos da nova economia (lavagem de dinheiro, controle ambiental, 

comppliance), assim como aos assuntos que ainda não se concretizaram no 

mercado como, por exemplo, o novo Sistema Brasileiro de Pagamentos, 

Governança Corporativa, o novo acordo da Basiléia, a nova lei das sociedades 

anônimas, entre outros adventos. 

Atualmente o auditor precisa avaliar não somente os fatos, como também a 

origem das causas, efeitos, riscos e ações que muitas vezes estão associados à 

cultura organizacional da empresa.  

Ora, vejamos: se por um lado a auditoria interna de uma instituição financeira 

está fortemente pressionada pelos regulamentos e efeitos da nova economia, para 

minimizar os riscos da empresa, por outro lado, como dito na nova era do 

conhecimento, a auditoria possui o papel fundamental de atuar como mediador 

entre os interesses dos patrões e dos seus subordinados no âmbito de toda 

organização. Tal visão mostra-nos que o papel do auditor não se restringe apenas 

ao de fiscalizar para apontar erros, mas também de atuar como mentor de soluções 

e intermediador entre os interesses da razão instrumental (voltada aos resultados 

da empresa) e da razão substantiva (voltada aos valores dos empregados). 
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 A visão de controle, em termos teóricos, parte como sendo um dos pilares da 

burocracia Weberiana. Neste enfoque, devemos ter cuidado na compreensão da 

função de auditoria, pois ela pode ser confundida como sendo a única atividade 

desse organismo, associada somente ao formalismo e cumprimento de normas, o 

que já não é mais verdade. Das atividades inerentes à auditoria interna, uma delas 

é justamente avaliar o comportamento humano diante de toda transformação das 

organizações, entendendo assim que a postura inovadora também está presente 

nos seus conceitos.  

 A auditoria interna é uma atividade pouco percebida dentro das organizações 

e, muitas vezes, existe tão somente por força de exigências legais e 

regulamentares. Muito embora a auditoria seja lembrada apenas em situações de 

fraudes/falhas ou falência de empresas, esses departamentos também buscam 

atuar como assessoria e consultoria. Percebe-se isso na medida em que cada vez 

mais buscam a especialização de seus profissionais e criam departamentos 

específicos de atuação como financeiro, contábil, operacional e de sistemas. 

 No assessoramento à alta administração o importante é que a auditoria 

interna contribua para o cumprimento da missão empresarial, atingimento de metas 

e resultados traçados pelos seus donos e/ou acionistas, e, que para isso, esteja 

preparada e com um suporte adequado.  

 Nas poucas obras existentes, muitas estão voltadas para auditoria 

independente ou auditoria nas demonstrações contábeis, sendo que pouco é 

questionado sobre a forma de atuação e resultados obtidos.   

O tema “auditora de gestão”, seja ela interna ou externa, embora pouco 

lembrado, tem se revelado de grande importância na atual economia global em que 

nos encontramos.  

As organizações estão cada vez mais buscando inovar seus processos de 

produção e gerenciamento de atividades, assim como, buscam também a 

constante otimização de seus recursos para atingir suas metas e resultados.  
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A importância de cada segmento profissional, frente às constantes 

mudanças impostas pela nova realidade é destacada por Paula (1999: 11) com o 

seguinte argumento: 

“A velocidade com que se processam as mudanças em todos os setores 
sociais e econômicos, particularmente no que diz respeito à expansão na 
área de comunicações (Internet), à globalização da economia e ao 
surgimento de mercados comuns (Alca, Euro, Mercosul, Nafta), faz com que 
a avaliação de cada segmento profissional nesse novo contexto seja 
considerada oportuna para redirecionar ou reafirmar a sua linha de 
atuação”. . 

Algumas dúvidas são despertadas sempre que questionamos o verdadeiro 

papel da auditoria interna, que muitas vezes é colocada à prova para justificar os 

resultados por ela obtidos, exigindo-se mais dinamismo e qualidade no 

fornecimento de produtos e prestação de serviços, além da postura mais criativa do 

auditor. 

As empresas no mundo inteiro estão passando por significativos processos 

de mudança - reestruturação organizacional, revisão de conceitos, 

redirecionamento de suas atividades - frutos de uma nova realidade de mercado. 

Nessa linha, também tem sido exigido das unidades de auditoria o aperfeiçoamento 

de seus processos de trabalho, bem como a qualidade de seus produtos. Nesse 

desafio, atuar como “agente de mudança” é o requisito básico. 

 Da mesma forma que os processos de produção, as formas de gestão 

também têm sofrido transformações e muitas vezes, ainda no ambiente burocrático, 

os resultados são caracterizados de acordo com o poder e a dominação a serem 

cultuados dentro da organização. Segundo Weber, existiam no passado, três tipos 

de dominação, conforme a sua legitimação, isto é, conforme a natureza dos 

princípios e crenças que dão estabilidade à dominação. Distingue a dominação 

tradicional, a dominação carismática e a dominação legal. (Motta, 1981: 27). Afinal, 

as organizações continuam a trilhar essas formas ainda na atualidade para 

gestionar suas responsabilidades? 

Toda organização que se preocupa com os seus controles internos tem 

encontrado dificuldades em identificar as fronteiras a serem trilhadas para a 

adequada avaliação dos resultados.  
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Do fordismo ao pós-fordismo a questão do controle sempre esteve presente 

nas organizações. A forma como ele era monitorado e avaliado também teve suas 

variações ao longo do tempo. Todavia, não se sabe, ao certo, se as mudanças 

almejadas eram apenas do interesse dos proprietários. Nas organizações 

modernas essas mudanças ainda são necessárias, mas pairam dúvidas sobre para 

quais interesses elas são conduzidas.  

Um outro elemento de preocupação dos estudiosos é a chamada 

flexibilização organizacional, em que se procuram identificar, dentre diversos 

fatores, quais os componentes que contribuem no diálogo entre a razão substantiva 

e a razão instrumental. 

Pesquisas revelam, de acordo com as observações de Tenório, bem como 

mediante análise dos dados levantados na pesquisa aplicada para este trabalho, 

que as organizações ainda se encontram em fase de transição, no sentido do 

alcance da flexibilização. Todavia, o trabalho não faz citações de organismos, como 

a própria auditoria interna, que podem contribuir ou impedir o processo almejado. 

Importante ressaltar que outros organismos relacionados direta ou indiretamente 

também podem estar inseridos no processo e que, no entanto, não estão sendo 

abordados no momento. 

 O problema, então, é: até que ponto uma auditoria interna contribui para a 

flexibilização organizacional? Os métodos de avaliação de auditoria contemplam 

requisitos flexíveis ou ainda estão voltados à burocracia puramente Weberiana?  
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CAPÍTULO 1 

 

FLEXIBILIZAÇÃO ORGANIZACIONAL: 
UMA ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA 

 

 A Flexibilização organizacional é um paradigma estudado para representar 

um novo modelo de gestão no sentido de aproximar a organização da produção 

com a organização do trabalho. O conteúdo do modelo da flexibilização 

organizacional é composto de três indicadores: progresso científico-tecnológico; 

globalização da economia; e valorização da cidadania. Alguns teóricos também a 

denominam de gestão pós-fordista.  

O indicador a ser enfatizado será a valorização da cidadania, ou seja, 

procuraremos identificar se existem características que o compõe com 

possibilidades de democratização das relações sociais no processo de produção. 

 Iniciaremos o estudo da racionalidade instrumental seguindo a lógica 

apresentada por Tenório (1981), ou seja, a partir da crítica da racionalização da 

sociedade pela Escola de Frankfurt, surgida nos anos de 1930, na Alemanha, cuja 

preocupação era o fenômeno que estimulava as ações gerenciais monológicas. 

 Não se pretende, aqui, descrever toda a cronologia da Escola, nem mesmo a 

sua historiografia, mas apenas alguns fatos contextuais que consideramos de maior 

relevância para a compreensão de seu pensamento. 

 Dentre os temas centrais da escola de Frankfurt daremos ênfase àquele que 

se refere à racionalização das sociedades e suas conseqüências como referencial 

da Ação Gerencial no interior das organizações, ou seja, a racionalidade 

instrumental como razão inibidora da emancipação do homem. 

 Para a razão comunicativa partiremos de Habermas, pensador 

contemporâneo próximo do legado filosófico da Escola de Frankfurt, que busca 

estabelecer elementos conceituais democratizadores das relações sociais na 
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sociedade contemporânea, no sentido de socializar o entendimento entre a 

racionalidade instrumental com a racionalidade substantiva.     

 

1.1. Retrospecto Histórico 

 

 A partir dos anos 20, inspirados e impulsionados pela criação de um 

movimento que estudasse o marxismo puro, surge na Alemanha um grupo de 

pensadores, liderados inicialmente por Felix Weil, que se propunham a fundar, no 

âmbito da Universidade de Frankfurt, o Instituto de Pesquisa social, posteriormente 

conhecido como escola de Frankfurt. Entretanto, a escola somente vem a ser 

institucionalizada como movimento intelectual a partir de 1931, com a ascensão de 

Max Horkheimer à direção do instituto, onde até então só havia pensadores que 

cultivavam um marxismo ortodoxo. 

 A partir de 1933, com o advento do nazismo, o instituto cria filiais em outros 

países europeus e, mais tarde, exila-se organizacionalmente nos Estados Unidos, 

especificamente na Universidade de Colúmbia. Após a Segunda Guerra Mundial, 

em virtude de problemas financeiros, o instituto volta a funcionar na Alemanha. 

 A teoria crítica ou, como era alternadamente denominada teoria da 

sociedade ou teoria crítica da sociedade, foi criada por Horkheimer a fim de 

contrastar criticamente com a teoria tradicional que, segundo os frankfurtianos, 

preocupava-se em estabelecer princípios gerais, baseados nos pressupostos das 

ciências naturais, para submetê-las à prova; enfatiza o conhecimento puro antes da 

ação. Por outro lado, a teoria crítica para os frankfurtianos, segundo Raymond 

Geuss, enfatiza a emancipação do homem, tem conteúdo cognitivo e por fim, 

reflexiva, visto ser ela uma teoria que investiga as interconexões dos fenômenos 

sociais e observa-os numa relação direta com as leis históricas do momento da 

sociedade estudada. Para a teoria crítica, o homem não pode ser visto de forma 

isolada no contexto social, é um ser que vive de relacionamentos com outros 

indivíduos e grupos, compondo uma vinculação com o todo social e a natureza. 
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Significa dizer que as leis objetivas do movimento das sociedades são a essência 

que determina o destino do indivíduo. 

 Habermas, (apud Tenório, op. cit.: 39), identifica três momentos históricos 

que foram determinantes para o surgimento da teoria crítica frankfurtiana: a) a 

crescente burocratização do estado soviético e a prática stalinista que confirmava 

as críticas de Rosa Luxemburgo quanto à teoria da organização de Lênin; b) o 

fascismo demonstrava a capacidade das sociedades capitalistas de reagir, através 

do subsistema político, as possíveis reações do movimento operário; c) de maneira 

diferente porém sob o capitalismo, os Estados Unidos, por meio da cultura de 

massas, promove a manutenção do status quo. 

Assevera, ainda, Habernas (1987: 466-7) que: 

 “A perversão soviética do conteúdo humano do socialismo revolucionário, o 
fracasso do movimento operário revolucionário em todas as sociedades 
industriais e a capacidade de integração social que demonstra possuir a 
racionalização quando penetra no âmbito da reprodução cultural - eram as 
experiências básicas que Horkheimer e adorno trataram de dar razão no 
princípio dos anos 40”. 

 Também nesse mesmo sentido resume Tenório (idem.: 40): 

“...poderíamos dizer que as observações que a teoria crítica faz à 
teoria tradicional desenvolveram-se em três aspectos: a) a teoria tradicional 
é inadequada para analisar ou entender a vida social; b) a teoria tradicional 
analisa somente o que vê, aceita a ordem social presente, obstruindo 
qualquer possibilidade de mudança, o que conduz ao quietismo político; c) a 
teoria tradicional está intimamente relacionada e é fator de sustentação da 
dominação tecnológica na sociedade tecnocrática em que vivemos. 

 A crítica da Escola de Frankfurt à teoria tradicional interage 
diretamente com as conseqüências que esta teoria traz para a 
racionalização da sociedade. Racionalização esta que vai ser objeto de 
análise pelos frankfurtianos a partir da percepção de que a razão iluminista, 
em vez de emancipar o homem, transforma o conhecimento sistematizado 
em instrumento de coisificação ou unidimensionamento da sociedade do 
século XX”. 

 Os frankfurtianos dão ênfase ao estudo da razão, considerando-o de 

fundamental importância para a construção do conceito de razão em relação aos 

fins descritos por Max Weber ou, de outra forma, razão instrumental, funcional ou 

técnica. Aqui, Weber a descreve mais como sendo a enfatizadora do que como a 
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coordenadora dos meios com os fins, ou seja, considera que uma idéia é boa se 

serve para um fim. 

 Weber também descreve, em oposição a razão instrumental, a razão 

substantiva, que está voltada a valores como o ético, o religioso, o estético ou 

qualquer conduta que não esteja vinculada a resultados. 

 A análise das duas visões mostra que a racionalização não conduz o homem 

à emancipação, mas sim ao seu crescente aprisionamento em sistemas que o 

reificam. Todavia, considera também que a racionalização é emancipatória, visto 

valer-se do conhecimento sistematizado para solucionar problemas humanos ela 

também é reificada: na medida em que instrumentaliza submete o homem a seus 

pressupostos.  

 Os estudiosos entendem que Weber não consegue resolver o paradoxo 

emancipação/reificação produzido pela racionalidade instrumental. Os 

frankfurtianos defendem que a melhor maneira de se resolver tal paradoxo é 

buscando a reconciliação, embora entendam que ela é manipuladora, pelo fato de 

reduzir as relações de poder, uma vez que ela pertence àqueles que tomam 

decisões, quer na sociedade, quer no interior das organizações. 

 A racionalidade instrumental vai fomentar o processo de burocratização da 

sociedade sistematizado em normas estabelecidas por acordo ou imposição. Este 

sistema burocrático é identificado por Weber através do modelo “Tipo Ideal” com 

diversas características que descreveremos na definição de burocracia. 

 Os frankfurtianos, por sua vez, não negavam a tendência da racionalização 

burocrática da sociedade e nem mesmo ao seu formalismo. Condenava apenas a 

redução da racionalidade a seu aspecto instrumental, formal e dominador que 

coisifica o homem.  

 Numa outra visão mais ampla e modernizada, Habermas, considerado 

pertencente à segunda geração da Escola de Frankfurt, em continuidade ao 

pensamento frankfurtiano propõe um novo paradigma, por meio de sua teoria 

social, que é a teoria da ação comunicativa, assim simplificada por Tenório (op. cit.: 

46): 
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 “...a intenção de Habermas vai ser substituir a filosofia da consciência - 
do saber intuitivo, da reflexão ou da introspecção, da relação sujeito-objeto - 
pela filosofia da linguagem - do entendimento intersubjetivo ou comunicação, 
ficando o aspecto cognitivo-instrumental inserido no conceito mais amplo de 
razão comunicativa”. 

 Nesse mesmo sentido, Habernas (1987c: 23, apud Tenório, idem: 47) aponta 

que “O propósito desse esboço argumentativo é mostrar que necessitamos de uma 

teoria de ação comunicativa se queremos abordar hoje de forma adequada a 

problemática da racionalização social, em boa parte marginalizada depois da 

discussão sociológica especializada de Weber”. 

  Nascido na Alemanha, em 1929, Jürgen Habermas estudou filosofia, história, 

psicologia, economia e literatura alemã. Foi professor e diretor em diversos 

organismos até se aposentar, como professor, na Universidade de Frankfurt. Sua 

maior contribuição para a sociedade foi a proposta de inverter “a fórmula 

frankfurtiana razão -- dominação, e a substitui pela fórmula razão - libertação” 

Aragão, 1992: 62 apud Tenório: 49), surgindo daí, então, uma proposta de 

reconstrução da modernidade, de um repensar a idéia de razão e da teoria de uma 

sociedade democrática. 

 O objetivo de Habermas (1987c: 124, apud Tenório, idem. 72)  foi, portanto, 

desenvolver uma teoria que permita uma práxis social voltada para a reflexão e uma 

práxis política que questione as estruturas sociais político-econômica existentes. A 

intenção era propor uma teoria que livrasse o homem dos dogmatismos e que o 

iluminasse em direção à sua emancipação. Ela é permitida com uma ação 

comunicativa defendida pelo referido autor da seguinte maneira: 

 “se refere à interação de ao menos dois sujeitos capazes de linguagem 
e de ação que (seja com meios verbais ou com meios extraverbais) 
entabulam uma relação interpessoal. Os atores buscam entender-se sobre 
uma situação de ação para poderem assim coordenar de comum acordo 
seus planos de ação e com eles suas ações. Aqui o conceito central é o de 
interpretação, referindo-se primordialmente à negociação de definições da 
situação suscetível de consenso”.(sic). 

 Ainda nesse sentido, observa Habernas (1989a:165 apud Tenório, idem: 75): 

“....falo em agir comunicativo quando os atores tratam de harmonizar internamente 

seus planos de ação e de só perseguir suas respectivas metas sob a condição de 
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um acordo existente ou a se negociar sobre a situação e as conseqüências 

esperadas”. 

 A ação comunicativa é, portanto, uma ação social dialógica, sob a qual os 

planos de ação dos diferentes atores sociais são coordenados através de atos de 

fala. “A verdade só existe se todos os participantes da ação social admitem sua 

validade, isto é, verdade é a promessa de consenso racional, ou a verdade não é 

uma relação entre o indivíduo e a sua percepção do mundo, mas sim um acordo 

alcançado por meio de uma discussão crítica” (Tenório, 2000: 77). 

 A idéia de situar os pressupostos de Habermas é feita com o objetivo de 

identificar se o agir comunicativo poderia estar inserido nos conceitos de auditoria 

interna e se existe compatibilidade com as hipóteses de Flexibilização 

Organizacional, novo modelo de gestão empresarial que surge nos anos 1980, com 

a intenção de minimizar os efeitos autoritários do burocratismo fordista, filho da 

razão instrumental.  

Nesse contexto, buscaremos identificar numa instituição financeira de 

domínio público, se a intenção central de Habermas - a idéia de que na ação social 

só é legítima se todas as pessoas nela envolvidas participam de seu plexo de 

decisões - pode ser viabilizada, de alguma forma, com a participação direta ou 

indireta da auditoria interna.  

A discussão quanto à flexibilização organizacional, parte, então, do confronto 

entre a racionalidade instrumental e a racionalidade substantiva, ou seja: tem-se 

buscado identificar até que ponto a ação racional com relação aos fins justifica o 

agir instrumental dentro dos sistemas sociais; ou melhor, até que ponto esse agir 

não esconde um “pensar” autoritário e positivista, que ilustra a sua existência não 

comprovada impedidora da práxis.  

Por outro lado a racionalidade substantiva priva-se da emancipação do 

homem  quanto às suas ações nas relações de trabalho entre o empregado e 

empregador, em que deveria desenvolver suas relações e forma de produzir 

segundo a sua maneira particular de perceber a ação racional para atingir os fins.  
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 Analisando tais pressupostos aliados às pressões de diversos âmbitos na 

auditoria interna das instituições financeiras, seria importante identificar se além de 

avaliar os controles existentes para minimização dos riscos estaria presente a 

preocupação na democratização das ações sociais dentro das organizações, a 

ponto de avaliarmos se existe a possibilidade da auditoria colaborar para a 

identificação de alguns parâmetros que contribuíssem para um processo mais 

democrático de tomada de decisões nas organizações, não se atendo apenas à 

necessidade de situar a auditoria interna como uma ferramenta puramente 

instrumental, substantiva ou ambas.   

 Conforme observa Tenório (1990), o processo de trabalho, apesar das 

“modernidades” promovidas pelas teorias racionais funcionais, não diminui o 

espaço entre administradores e administrados, continuando a força de trabalho 

como uma mercadoria “comprada” para atuar no interior das organizações. O 

conhecimento racional-funcional, mesmo quando produz metodologias que 

estimulem a “participação”, na realidade promove o distanciamento entre superiores 

e subordinados. Por mais “sistêmica” que seja a divisão de trabalho na concepção 

orgânico-funcional dos níveis estratégicos, tático e operacional, ela não 

descaracteriza a hierarquização burocrática que rege as organizações. Mesmo 

quando essas metodologias propõem uma “mudança racional planejada”,  a 

participação se tem restringido a determinadas camadas sociais dentro das 

organizações”.  Quando se trata de metodologias é sempre importante salientar até 

que ponto houve a participação dos diversos segmentos, aí incluído a própria 

auditoria interna, sendo preciso avaliar sob que contexto elas estão sendo adotadas 

e aplicadas.  

Essas abordagens geralmente estão associadas a questões estratégicas de 

sobrevivência da empresa, nas quais raramente são envolvidas pessoas de médio 

ou baixo escalão da organização. 

 Podemos observar, no conjunto das teorias organizacionais, desde o 

taylorismo que, na sua maioria, houve uma promoção constante do ajustamento do 

empregado  aos processos de produção, não levando em consideração o potencial 

que o homem porventura pudesse trazer consigo para dentro da organização. 
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Mesmo os atuais cursos da moda, como liderança, governança corporativa, 

decisões por colegiados e gestão participativa, ainda transmitem aos alunos 

conceitos que reforçam o lado instrumental das organizações em detrimento da 

emancipação do homem no agir perante a empresa.  

 Ainda na linha de raciocínio de Tenório, buscaremos identificar se a auditoria 

interna permite ou até mesmo serve de instrumento para propiciar o agir 

comunicativo pregado por Habermas, na tentativa de aproximar as racionalidades 

funcional e substantiva. 

 O agir comunicativo é uma tentativa de mediação entre a teoria e a prática, a 

partir do diálogo entre os agentes sociais do processo, não se atendo, ao contrário 

da racionalidade funcional, aos postulados técnicos. Em outras palavras, seria a 

democratização dos processos decisórios necessária para atingimento dos 

resultados previamente estabelecidos. 

   Certamente, por se tratar de um novo paradigma, a questão que se pretende 

discutir é de como então poderia a auditoria interna participar na inserção do agir 

comunicativo dentro de espaços sócios-formais, nos quais ainda predominam a 

razão instrumental, socializando as soluções para  as questões estratégicas. 

  

1.2. Reestruturação Produtiva e a Modernização 

 

 A reestruturação produtiva tem se concentrado na modernização, não só nos 

processos de trabalhos, mas principalmente nas técnicas avançadas de redução de 

postos de trabalho e conseqüente automação dos meios de produção. Conforme 

análise de Jinkings (1996), a forma de organização que predominou na indústria no 

decorrer do século XX (fordismo/taylorismo), vai se mesclando ou mesmo sendo 

substituída pelo que se denominou de regime de acumulação flexível, apoiando em 

intensa inovação tecnológica e organizacional e em processo e mercados flexíveis 

de trabalho. 
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 A partir desse pensamento, as empresas têm se utilizado desses métodos 

flexíveis para realizar reestruturações. Na empresa objeto de nossa pesquisa a 

saída encontrada foi um programa de ajustes tendo como prioridade a adoção de 

novos negócios, o combate à inadimplência e uma reestruturação organizacional.  

 “A empresa administrada em bases modernas tem de dispor de mecanismos 

flexíveis que lhe permitam maior controle sobre seus custos e melhores condições 

para alcançar e manter sua competitividade” 1(PDV, 1995: 3). 

 Na prática, entretanto, modernizar empresas, historicamente, tem como 

significado a diminuição de custos e aumento de produtividade, o que implica dizer 

que uma das ferramentas mais utilizadas pelo capital no seu processo de 

acumulação tem sido certamente a exploração do trabalho através do aumento da 

produtividade do trabalhador. As teorias administrativas são utilizadas com este fim, 

ou seja, utilizar o máximo do potencial do trabalhador para obrigá-lo a produzir 

mais. Por outro lado existe, também, uma preocupação com a satisfação e bem 

estar do trabalhador, pois isso contribui para que ele trabalhe mais motivado e o 

seu ritmo seja mais produtivo.  

Numa retrospectiva das teorias de Fayol comparativamente às teorias 

modernas de administração, como os Círculos de Controle de Qualidade, Just-in-

time, qualidade total, ver-se-á que todas perseguem os mesmos objetivos, ou seja: 

remodelar a organização do trabalho de modo a obter-se maior produção em menor 

tempo. Isso quer dizer também que novas teorias convivem com velhas teorias e, 

apesar de toda uma resistência ideológica à racionalização do trabalho de Taylor e 

Fayol, as teorias clássicas continuam produzindo seus efeitos ainda hoje, 

principalmente nos setores terceirizados das empresas. 

Embora com todos os avanços da reestruturação produtiva nas últimas 

décadas, o homem tem se deparado com as crises que surgem ao tentar resolver 

um problema relacionado ao trabalho, ao buscar inovações para a reestruturação 

produtiva, enfrentando desafios cada vez mais complexos. 

                                                             
1 Programa de Desligamento Voluntário do nosso objeto de pesquisa. 
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 As modificações exigidas pelo capital, entretanto, chegaram a rechaçar um 

modo de vida que, neste século, não só definiu as regras de trabalho, como 

também determinou as relações sociais. O fordismo abraçou as teorias clássicas 

da administração, mas incluiu também teorias menos rígidas, como benefícios e 

satisfação do funcionário. Essa talvez seja a razão porque autores como Clarke 

(1991) e Harvey (1993) consideram que o fordismo também tinha uma dimensão 

flexível, visto que se adaptava a novas situações e inovava tanto nas modernas 

teorias de administração como também em tecnologia. 

 Entretanto, as características básicas do fordismo foram formadas pela 

junção das teorias administrativas de Taylor, com ênfase nas tarefas, a partir do 

planejamento do tempo e dos movimentos de trabalho; e de Fayol, que enfatizava, 

principalmente a estrutura organizacional, priorizando as funções administrativas, 

normatizando o processo administrativo, através da departamentalização, da 

divisão do trabalho, da unidade de comando. Além disso, a concepção fordista 

trazia uma nova concepção de trabalho: a produção em massa, a verticalização, 

que chegava a produzir dentro da própria empresa todos os componentes 

necessários à montagem do produto, diminuindo os custos e aumentando a 

qualidade. Apesar de ter sido um modelo criado para o modo de produção 

automobilística em série e em larga escala, o fordismo foi disseminado a todas as 

formas de produção, inclusive ao setor de serviços. 

 Nesse sentido, as teorias administrativas tiveram muita importância, tanto na 

elevação da produtividade quanto na padronização e organização do trabalho. As 

principais teorias que influenciaram as mudanças organizacionais e mantiveram a 

produtividade das empresas foram idealizadas por engenheiros e colocadas em 

prática na indústria automobilística, sem, no entanto, serem exclusivas deste ramo 

industrial. Com pressupostos advindos da engenharia e da hierarquia militar, as 

teorias da administração clássica e científica introduziram a observação e a 

mensuração, e caracterizaram-se pela rigidez e pela formalização. 

 A ênfase na estrutura organizacional, uma das teorias administrativas 

predominantes, buscava a racionalidade e a eficiência. A burocracia, ou a Teoria da 

Burocracia e também a Teoria da Tecnocracia, suscitou vários estudos e foram 
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desenvolvidas várias interpretações sobre o termo. Considerada um assunto 

complexo, na opinião de Ramos (1983: 186) pode ser encarada tanto de forma 

negativa como positiva. Ainda, segundo este autor, numa conotação negativa, a 

burocracia era associada “a rigidez de comportamento, o culto das normas 

abstratas, o regime da papelada e o parasitismo entre outras coisas”.  

Para Ramos, os escritores marxistas a consideravam uma expressão de 

classes e, portanto, tenderia a desaparecer numa sociedade igualitária. Entretanto, 

o autor acrescenta que escritores não marxistas sublinhavam os aspectos 

distorsivos da burocracia: monopolização do poder e das decisões (Robert 

Michels), mentalidade conservadora (Karl Mannheim), incapacidade treinada 

(Robert K. Merton), complexo de círculos viciosos (Michel Crozier). Os estudos 

sociológicos de Max Weber sobre burocracia e burocratização, (apud Ramos Op. 

cit.: 191), trouxeram uma conotação positiva ao conceito de burocracia: Weber 

definiu a burocracia como um agrupamento social em que rege o princípio da 

competência definida mediante regras, estatutos, regulamentos; da documentação; 

da hierarquia funcional; da especialização profissional; da permanência obrigatória 

do servidor, na repartição, durante determinado período de tempo; e da 

subordinação do exercício de cargos a normas abstratas.  

Ainda que Bobbio (1992) considere a burocracia como um dos aspectos dos 

estudos uma característica dos Estados modernos e em oposição ao Estado 

patrimonial, ela revela sua utilidade, principalmente quando Weber afirma que a 

administração burocrática é superior às demais quando comparada com os 

modelos de domínio tradicional e carismático. 

 Da crítica à rigidez da teoria burocrática surgiu a teoria estruturalista, que 

introduzia o conceito de sistema aberto e a existência de uma estrutura informal, 

coexistindo e interagindo com o sistema formal. A abordagem humanística da 

administração enfatizou esse aspecto informal, dando uma especial atenção às 

pessoas dentro das empresas. 

 A teoria do homem econômico, motivado por incentivos monetários, cedeu 

lugar a teorias mais sofisticadas, que foram se humanizando e tornando-se 
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inclusive aceitas pelos trabalhadores, pois traziam embutidas fatores de 

envolvimento, satisfação e até mesmo de participação. 

 Baseadas em estudo da Psicologia e Sociologia, as teorias das relações 

humanas e comportamentais trouxeram o componente motivacional: mereciam ser 

levadas em consideração as necessidades não só psicológicas, mas também 

simbólicas e sociais. Assim, foi incorporada também a teoria da hierarquia das 

necessidades humanas - Maslow. Segundo tal teoria, o homem tem como 

necessidades primárias as necessidades fisiológicas e de segurança e como 

secundárias, as necessidades sociais, estima a autorização e, à medida que umas 

são satisfeitas, outras são requeridas.  

A teoria de Herzberg, cujos pressupostos são satisfação/insatisfação do 

indivíduo no trabalho, expectativas do empregado com relação ao trabalho e 

também ao ambiente externo, focalizando a natureza das tarefas, entre outros 

componentes, foi também trabalhada por MC Gregor, como forma de integração do 

indivíduo na organização. O aspecto da decisão na empresa foi desenvolvido por 

Herbert A. Simon na obra O Comportamento Administrativo, publicada em 1947. O 

enriquecimento do cargo e o reconhecimento da teoria “Y” (pirâmide das 

necessidades humana), como fator de motivação, possibilitaram um modelo 

contingencial, cujo principal defensor, Vroom, buscava, além de compreender as 

expectativas e recompensas dos empregados na empresa, a relação existente entre 

elas. O clima organizacional, a comunicação, o relacionamento interpessoal foram 

explorados dentro desse espírito. Assim como a importância da tecnologia e do 

ambiente no processo de trabalho deram origem ao sistema sócio-técnico, 

conhecido como a abordagem de Tavistock, incorporaram ainda as necessidades 

técnicas nas organizações e a Teoria dos Sistemas, enfatizando a influência do 

ambiente, como variável exógena, e sua interação com a estrutura organizacional 

da empresa. 

 As inovações certamente procuravam equilibrar o processo de resistência do 

trabalhador à diminuição dos custos e ao aumento da produtividade. Como se pode 

ver, o fordismo não era assim tão rígido. Adaptações a esse modelo foram feitas na 
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medida em que as formas tradicionais não davam conta de sustentar a filosofia da 

acumulação: menor custo - maior produtividade. 

 Embora o trabalho parcelado e fragmentado, a separação entre elaboração e 

execução, a concentração de grandes fábricas verticalizadas, assim como o 

trabalhador coletivo tenham sido partes desse modelo, que predominou durante o 

século XX, estiveram presentes também formas de sustentação desse modo de 

vida, principalmente após a Segunda Guerra. O Estado Keynesiano, que combinava 

políticas de pleno emprego com welfare-state da social-deomocracia, um 

sindicalismo forte e combativo, certamente tornou viável a longa duração desse 

modelo (Przeworski, 1988). O pós-fordismo contraria alguns desses princípios, 

adaptando-se à internacionalização do capital, à economia globalizada. São, 

portanto, exigidas mudanças não só na forma de produção, que passa a ser dirigida 

a um público específico, não mais padronizada e homogênea, como também são 

requeridos novos processos de trabalho, mais flexíveis e diversificados, novas 

formas de gestão, com a participação mais ativa do empregado e a 

desconcentração industrial privilegiando unidades de produção menores. 

 A invasão da microinformática e da robótica, aliadas ao trabalhador 

polivalente surgido pelos métodos de job enrichment e job enlargemen promoveu 

uma reciclagem nas empresas, afetando tanto o nível de emprego como a 

produtividade, gerando mais eficiência e competitividade com menor custo. A esse 

processo maleável, que as empresas passaram a adotar tanto no processo de 

trabalho como nas formas de gestão, alguns autores denominam de acumulação 

flexível, em oposição à rigidez da acumulação fordista. 

 O conceito de administração flexível ou acumulação flexível surgiu a partir de 

experiências bem sucedidas na indústria automobilística de alguns países, cuja 

produção em massa não era mais tão atrativa, em virtude de mercados saturados e 

clientes mais exigentes. Abordando também aspectos da engenharia, a 

acumulação flexível combina um conteúdo do processo de trabalho e de gestão que 

possibilita a fluidez do mercado e a diversificação dos produtos em ênfase na 

qualidade. 
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 Esse novo modelo que também é chamado de neofordismo, neotaylorismo 

ou pós-fordismo, tem as seguintes características: novos processos de trabalho, 

flexibilização da produção, especialização flexível; novos padrões na busca da 

produtividade e qualidade; novos padrões de gestão da força de trabalho, e de 

produtividade e de adequação à lógica do mercado. 

 Segundo Wood Jr. & Fleury, (1992), o conceito de produção flexível surge no 

Japão, na industria automobilística, mais precisamente na Toyota que, após a 

Segunda Guerra, foi pressionada pela depressão que se seguiu. Além da usual 

integração empregado-empresa, o toyotismo ou ohnismo (as mudanças mais 

significativas foram introduzidas pelo engenheiro de produção Taiichi Ohno) 

caracterizavam-se pela produção de pequenos lotes, diferentes entre si, que 

tornavam a produção mais barata. Além disso, foi implantado um processo que 

possibilitava a qualquer empregado parar a máquina em qualquer tempo, se 

houvesse algum problema, o que garantia menos defeitos e maior qualidade. Uma 

outra inovação foi a parceria com os fornecedores que, apesar de serem 

independentes, se envolviam com o desenvolvimento dos produtos da empresa. 

Essa parceria se daria por um longo prazo, integrando-se em uma cadeia produtiva 

e em uma estrutura piramidal, permitindo, assim, uma condução dos estoques, 

num sistema conhecido como “Just-in-time”. 

 

 

1.3. Tecnocracia e Tecnoburocracia - Ação Monológica 

 

 O conceito de tecnoburocracia, segundo Tenório (2000), está voltado para a 

ação monológica. Todavia, as empresas continuam alocando esses profissionais 

para os cargos estratégicos. Desta forma, diante as características de atuação 

desses profissionais e os controles exercidos sobre eles, precisa os auditores ter a 

percepção de que é preciso buscar mecanismos de diálogo para democratizar as 

relações sociais na organização.   

 

1.3.1. Tecnocracia e contestação 
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 O termo tecnoburocracia é facilmente identificável nos países capitalistas 

mais desenvolvidos, especialmente no Estados Unidos. Entretanto, o termo é 

também válido, em grande parte, para os demais. Segundo estudos efetuados por 

Bresser (1972: 78), tecnoburocracia e capitalista são contraditórios e, embora 

possa parecer que o primeiro esteja fortemente associado ao sistema capitalista 

desenvolvido, o fato não é verdade. O regime tecnoburocrático teve maior impulso 

nos sistemas socialistas e nos países subdesenvolvidos, que ainda não haviam se 

delineado e estruturados ao sistema capitalista. Além do mais, nos países 

arraigados ao sistema capitalista apresentavam maiores resistências ao novo 

modelo. Isso pelo fato de os liberais dos países anglo-saxões estarem céticos 

quanto a esse novo modelo, cuja ideologia tinha caráter eminentemente autoritário. 

 Não obstante, a tese de tecnoburocracia foi inicialmente levantada nos 

Estados Unidos. A primeira grande pesquisa sob esse enfoque foi realizada a partir 

de investigações efetuadas por Berle e Means, em 1923, cujo caráter identificativo 

era avaliar o controle de capitais nas grandes empresas. A primeira constatação foi 

a de que o sistema de propriedade estava em transição, ou seja, o capital estava 

sendo democratizado em milhares de ações constituindo as grandes sociedades 

anônimas. A partir desse momento percebeu-se que o sistema de controle não 

mais seria feito por indivíduos ou pequenos grupos, nos termos do capitalismo 

individualista do século XX, e sim por grupos de administradores profissionais, 

enquanto que a propriedade era dividida em acionistas ausentes. E, na sua 

conclusão, já em 1932 afirmavam: 

 “É concebível - na verdade parece quase essencial para que o sistema 
das grandes sociedades anônimas sobreviva - que o controle das grandes 
sociedades venha a se colocar nas mãos de uma tecnocracia 
perfeitamente neutra, a qual equilibraria as reivindicações dos diversos 
grupos da comunidade e atribuiria a cada um uma parte do fluxo de renda à 
base de uma política de caráter público ao invés de basear-se no cupidez 
privada”. 

 Acreditavam os cientistas sociais liberais que o capitalismo seria 

gradativamente substituído por um sistema mais justo e racional de poder, já que 

acreditavam que ele iria necessariamente desaparecer. Para tanto, preferiam que 

fosse paulatinamente substituído por um sistema dominado por técnicos e 
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administradores profissionais, denominado “ideologia tecnoburocrática”, que se 

esboçava pela racionalização do capitalismo, em que os capitalistas entregavam a 

direção de suas empresas a administradores profissionais competentes. 

 Pesquisas realizadas por intelectuais de esquerda e de direita, entre o final 

da década de 30 até meados de 60, demonstravam controvérsias sobre essa 

questão. Entretanto, a definição surge em 1963 com Robert J. Larner, quanto, 

então, emerge definitivamente a tese de que a revolução dos gerentes ou a 

emergência da tecnoburocracia ocorre em ritmo acelerado. 

 Apesar disso, os cientistas da esquerda, liderados por Sweesy (apud 

Bresser, 1972: 87), continuavam a adotar posição contrária da tecnocracia e 

afirmavam que: 

“Os gerentes, os administradores profissionais, os técnicos detêm uma 
certa soma de poder. Mas são meros auxiliares, meros assessores dos 
capitalistas. Servem o capital antes de qualquer coisa. E dito retiram 
benefícios pessoais. Não têm, porém, poder real, nem representam o 
processo de liquidação do sistema capitalista”. 

 Cabe-nos, portanto, ressaltar que ainda existem dúvidas sobre quem detém 

realmente o poder de administrar. Existem questões históricas que contribuem para 

o atual comportamento dos administradores. Não se sabe claramente o papel do 

gerente tecnocrata, assim como até que ponto ele tem o poder de mando.  

Dessa maneira, ao analisarmos do ponto de vista dos cientistas de 

esquerda, a auditoria deve somente avaliar os controles sob o aspecto quantitativo; 

porém, ao que nos parece, sob o ponto de vista dos de direita, ainda existem 

dúvidas, ou seja: quais seriam os pontos de avaliação? 

 Se a auditoria seguisse a ideologia esquerdista, deveria concordar, ao 

menos em grande parte, com a afirmação de Paul (1942: 63 ) e Martins (apud 

Bresser, op. cit.: 87). 

 “Os gerentes são os assalariados mais bem pagos sob o capitalismo. 
Seu descortino e objetivos estão inteiramente ligados aos de seus 
superiores e sua maior ambição é a de se tornarem genuínos funcionários 
do capital, seja como donos ou como administradores. Em suma, acham-se 
inteiramente despreparados, por treino e posição social, para adotar um 
posição histórica independente". 
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 A esse respeito Fossaert (1971: 48) observa que os tecnocratas são meros 

técnicos aptos a dirigirem o estado ou a economia, porém dominados pela 

burguesia na qual assimila a classe integrando-os nos negócios em seus 

interesses.  

 A tecnoburocracia por si só não se constitui um regime que possa associá-la 

aos preceitos da Flexibilização Organizacional, pois, segundo Bresser, “história 

recente tem mostrado que mesmo um governo marcado por profundas tradições 

democráticas, como o norte-americano, quando começa a ser dominado por uma 

tecnoburocracia, seja civil e/ou militar, é capaz de cometer violências contra a 

própria democracia, em nome da eficiência e da segurança”. 

 A outra forma de se observar os tecnocratas foi adotada por Martins (1998), 

ao questionar se as funções por eles exercidas não passam de assessorias, e 

ainda salienta que: a) os tecnocratas simplesmente assessoram o poder capitalista, 

burocrático ou militar existente; b) os tecnocratas não são escolhidos de acordo 

com critérios de competência, mas de acordo com o grau de “parentesco 

ideológico”; c) as decisões freqüentemente não são tomadas de acordo com bases 

técnicas; d) a tecnocracia não constitui um agrupamento social específico.  

 Já Fossaert (1971: 48) analisa com bastante rigor o papel do tecnocrata e 

assevera que: 

 “Por falta de tecnocratas, até onde se sabe, nenhum governo morreu 
ou morrerá à mingua. Sejam quais forem os objetivos perseguidos pela elite 
governamental, sejam quais forem os meios que ela julgue conveniente 
empregar para a consecução do que tem em mira, sempre existe, na 
quantidade e na qualidade desejada, uma oferta satisfatória de 
especialistas ansiosos por construir por suas próprias mãos a fachada 
tecnocrática que a elite governamental deseja exibir aos olhos do grande 
público”. 

 Diante de tais pressupostos poder-se-á concluir que, ao mesmo tempo em 

que seria temerário à auditoria seguir os intelectuais de direita, ou seja, aceitar a 

substituição do capitalismo pela tecnocracia, o ideal seria tomar uma atitude 

prudente como aponta Meynaud (1964: 161 apud Bresser 1972: 89), em seu 

discurso. 
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 “Sem dúvida, o capitalismo moderno sofreu numerosas modificações 
em relação às práticas antigas: entretanto, se os métodos de recrutamento 
do círculo dirigentes sofreram transformações notáveis, nem a unidade nem 
a homogeneidade desse grupo me parecem seriamente comprometidas - as 
diferenças de comportamento observadas, sem ser negligenciáveis, são em 
média de ordem simplesmente tática”. 

 Por outro lado, é de se perceber que a discussão sobre a realidade da 

revolução tecnoburocrática ainda não terminou. A auditoria deve ter a cautela ou 

senão a audácia de saber o ponto de equilíbrio, ou saber, então, que, a exemplo de 

Mills, “a elite do poder diversificou-se”.  

 Segundo Mills, (1962: 182-183 apud Bresser 1972: 93). “A classe dos donos, 

numa época em que a propriedade se divide me vários, transformou-se na classe 

dos ricos associados; e associando-se consolidou seu poder e atraiu para sua 

defesa novos homens, de substância mais executiva e mais política”.  

 Concluindo o pensamento de Mills Bresser (op. cit.: 94) assevera que “Os 

administradores entram em um processo de cooptação como os proprietários, com 

eles se identificam, a eles servem, mas acabam começando a defender seus 

próprios interesses, que não são exatamente iguais aos dos capitalistas”. 

 Se fôssemos avaliar a atuação do tecnocrata somente sob esse prisma, 

poderíamos afirmar que haveria uma forte tendência à ação monológica voltada à 

razão instrumental. Seria de alguma forma, na natureza da relação sujeito x objeto, 

um objetivismo que valorizasse o objeto em detrimento do sujeito. Voltaríamos ao 

taylorismo na sua pura concepção de trabalho massificado e controlado. Entretanto, 

não se pretende classificar ainda nesse momento o enquadramento dessa classe e 

sim contextualizar que esse agente, tão presente nas organizações, possui um 

importante papel a ser avaliado. 

 A figura do tecnocrata será identificada, de forma mais detalhada, a seguir, 

em nosso trabalho, não somente no âmbito da administração da organização 

financeira, como também na figura dos agentes que definem e avaliam os controles 

internos, onde relacionaremos a importância desses agentes e sua contribuição na 

Flexibilização Organizacional. 
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 Sob uma ótica mais realista a respeito da revolução tecnoburocrática, 

Bresser (op. cit.: 95) faz a seguinte análise: 

“A revolução tecnoburocrática é, portanto, uma realidade - uma 
realidade pouco animadora, pouco otimista, mas uma realidade. Ela não se 
completou, ainda. O velho capitalismo ainda resiste e os novos 
tecnoburocratas não têm pressa nem interesse em exterminá-lo (...). 
Mesmo nos países subdesenvolvidos, em que o capitalismo é muito mais 
frágil, os tecnoburocratas tendem a preservá-lo. Só os comunistas, por 
motivos óbvios não o fizeram. O capitalismo, porém, não é inimigo da 
tecnoburocracia. É simplesmente seu antecessor, sua matriz....”. 

 Do ponto de vista epistemológico, as discussões da validade da ideologia 

tecnoburocrática pode ainda não ter sido consolidado, entretanto, percebe-se que 

ela existe e possui um certo nível de responsabilidade dentro das organizações. 

Quando essas responsabilidades estão associadas aos níveis estratégicos, táticos 

ou operacionais, existe, sob qualquer medida, controles que medem tanto o 

desempenho dos tecnocratas, como também avaliam funções, responsabilidades, 

resultados e metas. Todos os controles estão voltados à minimização de algum 

risco, seja ele em função da razão instrumental ou da razão substantiva.  

 

1.3.2. Descrição da figura do tecnocrata e suas aspirações: Desenvolvimento 

econômico, consumo cada vez maior e eficiência. 

 

 Para Tenório (op. cit.), os tecnocratas estão despersonalizadamente 

espalhados entre os níveis hierárquicos das empresas ou organizações públicas e 

são denominados de “classe média”. Estes constituem, na maioria das vezes, os 

responsáveis pelas discussões em torno das estratégias de sobrevivência das 

empresas.  

 Os administradores profissionais e os técnicos, na medida em que assumem 

poder dentro das organizações burocráticas, transformam-se em uma tecnocracia 

(ou em uma tecnoestrutura, se preferimos a terminologia usada por Galbraith em O 

Novo Estado Industrial). O desenvolvimento social brasileiro, a partir de 1930, 

marca, ao mesmo tempo, a formação de poderosas organizações burocráticas 
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públicas e privadas no Brasil e o surgimento de um grupo tecnocrático dentro do 

setor que estamos chamando de nova classe média. (Bresser, 1980: 94). 

 Um fato que merece destaque é o de que, ao contrário do que aconteceu na 

maioria senão em todos os demais países capitalistas, os técnicos e 

administradores profissionais do setor público – muito antes do setor privado - 

transformaram-se em verdadeira tecnocracia.  

Dados obtidos em pesquisa, porém não publicados, sobre a Mobilidade e 

Carreira dos Dirigentes das Empresas Paulistas - Sua Burocratização e 

Democratização de Capital, demonstraram claramente que o poder dos 

administradores profissionais nas empresas brasileiras, embora venha crescendo 

ainda é muito reduzido, o que significa que a as empresas brasileiras ainda estão, 

quase que na sua totalidade, sob total e direto controle de seus proprietários 

(Bresser, idem, ibidem). 

 Em contrapartida, no setor público a tecnocracia teve um grande 

desenvolvimento. Além de administradores profissionais com as mais variadas 

origens, formaram-se, principalmente nas instituições financeiras, no Ministério da 

Fazenda, na Fundação Getúlio Vargas e nas Universidades, grupos de técnicos, 

particularmente de economistas, cujo poder ia crescendo na medida em que o 

Governo perdia suas características de Estado Liberal e, bem ou mal, assumia 

suas novas funções de planejar e promover o desenvolvimento econômico, de 

redistribuir a renda e garantir um mínimo de justiça social, de educar e promover o 

desenvolvimento da ciência, de proteger os menores, as mulheres e os velhos. 

Naquele momento em que o Estado abandonava seu mero papel de polícia, para 

intervir diretamente em todos os setores da sociedade, foi necessária a formação 

de grandes organizações burocráticas de caráter estatal ou semi-estatal. É nessas 

organizações que vão surgir, com um imenso poder, os tecnocratas que, depois da 

Revolução de 1964, passariam a partilhar o controle global da sociedade brasileira 

com os militares. 

 Em uma análise do ponto de vista sociológico, pode-se perceber que o 

pressuposto mais geral é de que o Brasil é uma formação social mista, 

dominantemente capitalista, mas crescentemente tecnoburocrática. Segundo esta 
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análise existem no Brasil três classes sociais básicas: a burguesia ou classe 

capitalista, a tecnoburocracia e os trabalhadores (Bresser, 1978: 15). 

 A tecnoburocracia, que pode ser divida em duas camadas - a alta 

tecnoburocracia dos diretores, gerentes gerais, altos funcionários públicos e oficiais 

superiores das forças armadas; e a média tecnoburocracia de gerentes, técnicos, 

funcionários e oficiais em início de carreira -, é constituída por aqueles que têm, 

coletivamente, a prioridade ou o controle efetivo crescente das grandes 

organizações burocráticas públicas ou privadas. O tecnoburocrata para se apropriar 

de ordenados crescentes, que dependa da dimensão da organização burocrática 

em que opera e de sua posição na hierarquia organizacional, procura acumular ou 

expandir a organização. Se a relação de produção capitalista é o capital, a 

tecnoburocrática é a organização (Bresser, idem, ibidem). 

 A tecnoburocracia concentra-se no setor moderno, onde também operam 

empresas multinacionais; a burguesia existe nos dois setores, mas demanda bens 

principalmente no setor moderno. A renda, nestes termos, concentra-se na 

burguesia, nas empresas multinacionais e na tecnoburocracia e, através do mesmo 

processo, no setor moderno. 

 As tendências da tecnoburocracia emergente, a partir de 1964, são 

claramente autoritárias. A ideologia tecnoburocrática, baseada no conceito 

eficiência, administração e planejamento, tende a subordinar todos os demais 

valores, inclusive o de liberdade, ao de eficiência técnica e administrativa. Por outro 

lado, também é pressuposto desta análise que o poder da tecnoburocracia tende a 

ser crescente no Brasil, na medida em que crescem as organizações burocráticas, 

em especial a organização burocrática maior: o Estado.   
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CAPÍTULO II 

 

O CONTROLE 

 

2.1 O Controle para Avaliação e as Características da Burocracia 

 

 O controle existe em todas as atividades executadas pelo homem, sejam 

elas no âmbito pessoal, profissional, afetivo, social, religioso, cultural etc. A 

conceitualização pode não ter sido originada desde a sua existência, entretanto 

iniciaremos como ponto de partida os conceitos Weberianos, cuja denominação 

reflete a um dos pilares da burocracia denominado “Tipo Ideal”.  

 A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na 

racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos (fins), a 

fim de garantir a máxima eficiência possível para o alcance desses objetivos. Para 

Weber (1947: 320-329 apud Etzioni, op. cit.: 85-87) a burocracia não caracterizava 

um sistema social e sim um tipo de poder. Poder esse que se observa nos 

controles para avaliação existentes em todas as características da burocracia, 

conforme enumeramos a seguir, com suas respectivas definições:  

 

1- Caráter legal das normas e regulamentos. 

2- Caráter formal das comunicações. 

3- Caráter racional e divisão do trabalho. 

4- Impessoalidade nas relações. 

5- Hierarquia da autoridade. 

6- Rotinas e procedimento padronizados. 

7- Competência técnica e meritocracia. 
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8- Especialização da administração que é separada da propriedade. 

9- Profissionalização dos participantes. 

10- Completa visibilidade do funcionamento. 

  

1 - Caráter legal das normas e regulamentos 

 A organização que tem controles voltados a normas e regulamentos 

previamente estabelecidos e que definem o funcionamento da empresa é dita 

burocrática. Essas regras são estabelecidas na maior abrangência possível, de 

forma a cobrir todas as áreas da organização. São ditas racionais por serem 

estabelecidas em coerências com os objetivos visados. As normas e regulamentos 

são legais porque conferem às pessoas investidas de autoridade, um poder de 

coação sobre os subordinados e também os meios coercitivos capazes de impor 

disciplina. O controle é basicamente sobre essas normas o que não impede sejam 

elas utilizadas pelos subordinados de forma protecionista, ou seja, que a 

responsabilidade esteja apenas no que está escrito, eximindo-se daquilo que ele 

não tem a obrigação de fazer. O processo é sistemático e unívoco de esforços para 

economia, no sentido de padronização dentro da organização. 

 

2 - Caráter formal das comunicações. 

 O controle dentro das organizações burocráticas é baseado naquilo que está 

escrito. Toda regra e ações administrativas devem ser formuladas por escrito. É a 

característica do formalismo estabelecida para proporcionar comprovação dos fatos 

e documentação adequada. 

 

3 - Caráter racional e divisão do trabalho 

 A divisão do trabalho caracteriza a racionalidade dentro das organizações, 

pois ela é adequada ao objetivo a ser atingido. O controle é voltado para a 
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identificação do direito e do poder estabelecidos nas atribuições de cada 

participante, inclusive dos meios de obrigatoriedade e das condições necessárias. 

Cada participante deve saber qual é a sua capacidade de comando sobre os outros 

e, sobretudo, quais são os limites de sua tarefa, direitos, responsabilidades e 

poder. As incumbências administrativas são altamente diferenciadas e 

especializadas e as atividades são distribuídas de acordo com os objetivos 

previamente estabelecidos,.a serem atingidos. 

 

4- Impessoalidade nas relações 

 A distribuição de atividades é feita impessoalmente para os cargos e funções 

e independem das pessoas que ocupam os cargos. O poder de cada um é 

impessoal e deriva do cargo que ocupa. O controle é exercido na responsabilidade 

que o cargo exige e é cobrada a obediência também de forma impessoal, ou seja, 

não é seguida em consideração à pessoa e sim em função do cargo ocupado. 

 

5- Hierarquia da autoridade 

 A premissa é que nenhum cargo fica sem controle ou supervisão. Para 

seguí-la é preciso a hierarquização dos participantes organizando-os e 

subordinando-os, estabelecendo a graduação de autoridade correspondente às 

diversas categorias de forma que todos estejam dispostos em graduações 

hierárquicas e que encerrem determinados privilégios e obrigações, estreitamente 

definidos por meio de regras limitadas e específicas. 

 Essa distribuição também serve para reduzir os atritos, por via de contato 

amplamente restritivo, em relação às maneiras previamente definidas pelas regras 

da organização, de tal forma que o subordinado esteja protegido da ação arbitrária 

de seu superior, dado que ambos se processam dentro de um conjunto 

mutuamente reconhecido de regras. (Merton apud Etzioni, op. cit.:  57-58.). 
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6 - Rotinas e procedimentos padronizados 

 São as regras e normas técnicas que regulam a conduta do ocupante de 

cada cargo, cujas atividades devem ser executadas de acordo com as rotinas e 

procedimentos fixados pela organização. O funcionário não pode fazer o que quiser 

e sim o que as normas permitem. A disciplina é estabelecida para assegurar a 

máxima produtividade.  

 As atividades de cada cargo são desempenhadas segundo padrões 

claramente estabelecidos e associados aos interesses da organização, e é com 

base nesses padrões que se avaliam o desempenho dos participantes - seus 

colaboradores. 

 

7 - Competência técnica e meritocracia 

 As contratações e promoções internas da organização são baseadas no 

mérito e competência técnica, ou seja, a partir de critérios de avaliação e de 

classificação. Os funcionários são avaliados quanto a sua competência, o mérito e 

a capacidade em relação ao cargo ou função designados. Para evitar os 

procedimentos arbitrários são normais os procedimentos de exames, concursos, 

testes e avaliações de títulos para a admissão, bem como para a promoção dos 

funcionários. 

 

8- Especialização da Administração 

 A administração da burocracia é constituída de tecnocratas especializados 

na sua função. Não são necessariamente constituídos de proprietários ou um 

grande acionista; separam o capitalista da gestão dos negócios no intuito de 

diversificar as aplicações financeiras de capital, ou seja, os tecnocratas não são 

proprietários. Existe um princípio de completa separação entre a propriedade que 

pertence à organização e a propriedade pessoal do funcionário. (Etzioni: op. Cit.: 

86). 
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9- Profissionalização dos participantes 

 Cada participante é controlado segundo as sua profissionalização, e é 

considerado como profissional pelas seguintes razões: 

a) É um especialista; 

b) É assalariado conforme ao cargo que ocupa; 

c)  É ocupante de cargo; 

d) É nomeado por superior hierárquico; 

e) Seu mandato é por tempo indeterminado; 

f)  Segue carreira dentro da organização; 

g) Não possui a propriedade dos meios de produção; 

h) É fiel ao cargo e identifica-se com os objetivos da empresa; 

i)  O administrador profissional tende a controlar cada vez mais 

completamente as burocracias. 

 

10 - Completa previsibilidade do funcionamento 

 Todos os funcionários comportam-se de acordo com as normas e 

regulamentos da organização, a fim de que ela atinja a máxima eficiência possível. 

Tudo é estabelecido no sentido de prever antecipadamente todas as ocorrências e 

rotinizar a sua execução, para que nenhuma eficiência do sistema seja plenamente 

alcançada. 

 O termo burocracia tem sido utilizado em vários sentidos: para designar uma 

administração racional e eficiente; para designar o seu contrário; para designar o 

governo de altos funcionários; para designar organização. Segundo entendimento 
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de Motta, burocracia é, na verdade, tudo isto; na medida em que a burocracia é 

poder, alienação e controle. 

 Na contextualização epistemológica do conceito de controle, entendemos de 

grande importância expor algumas considerações, segundo análise de Mota (1996). 

De acordo com o referido autor, controle nas atividades de produção parte antes 

mesmo dos conceitos de capitalismo e da própria definição de Weber sobre 

burocracia. No período pré-capitalista as organizações de trabalho, ditas de regime 

domiciliar, possuíam uma certa hierarquia, todavia, essa hierarquia diferia um 

pouco das empresas modernas. A hierarquia existente à época tinha, tanto na base 

como no topo, um produtor. O mestre não dava apenas ordens para o seu aprendiz, 

em vez disso, trabalhavam juntos. O aprendiz não estava localizado em uma 

estrutura piramidal, já que todo aprendiz poderia e aspirava a chegar à condição de 

mestre. 

 Não havia uma distinção de trabalho e capital, ou seja, o produtor não vendia 

o seu trabalho e sim o seu produto e, por conseqüência, o produtor controlava ao 

mesmo tempo o produto e seu processo de trabalho. 

 Pode-se dizer que o capitalismo, enquanto modo específico de produção, 

tem a suas origens no sistema domiciliar baseado na distribuição de matérias-

primas a artesãos, dos quais era posteriormente comprado um produto final.  

 A divisão do trabalho, iniciada com o sistema domiciliar, começa a sofrer 

diversas transformações. Na visão de estudiosos clássicos percebeu-se, ao longo 

dos tempos, que a divisão poderia desenvolver a perícia em cada operário tomado 

individualmente, e poderia poupar o tempo que o trabalhador gastava passando de 

uma operação a outra, o que seria mais perceptível com a mecanização que 

facilitaria e encurtaria a duração entre as operações. Com a ampliação das divisões 

de trabalho tornou-se necessário utilizar um indivíduo que coordenasse os trabalhos 

isolados dos produtores. Esse alguém seria o capitalista, que poderia exercer o 

papel fundamental de coordenação e controle cujo resultado seria um produto 

mercantil, ou seja, um produto que pudesse ser comercializado no mercado. 
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 A percepção de lucro maximizado, com o agrupamento de produtores num 

mesmo estabelecimento (fábrica) e com a venda de grandes quantidades de 

produto no mercado, não partiu dos produtores e sim dos capitalistas, que se 

aproveitavam da situação na qual os produtores, ao se especializarem no processo 

de produção, percebiam a necessidade de maior controle para o produto final.  

 “Por esse motivo, o controle do produto passou do produtor ao capitalista, 

sendo que o primeiro passou a vender sua força de trabalho ao segundo. No plano 

da produção a máxima ‘dividir para reinar’ deu aos capitalistas as condições da 

acumulação de capital” (Motta, 1996: 37). 

 É com a fábrica que nasce o conceito de hierarquia burocrática capitalista, 

onde a hierarquia e divisão parcelar de trabalho se conjugam como molas 

propulsoras de uma forma de produção e reprodução do capital. Por outro lado, 

nasce também uma hierarquia voltada para o controle e para vigilância, com a qual 

o capitalista consegue impor disciplina e garantir submissão, no sentido de 

aumentar a produção e diminuir os custos. Essa disciplina é caracterizada pela 

divisão entre os que planejam e os que executam; entre dirigentes e dirigidos; 

portanto, um conjunto de funcionários voltados para o controle e a administração da 

empresa. 

 Expande-se então o capitalismo com a conjugação da divisão parcelar do 

trabalho e com a hierarquia na fábrica, que partem com a pequena oficina e dela 

passam à empresa familiar, como um primeiro passo num processo em que o 

capital total se acumula, aumentam as concentrações individuais de capital e 

cresce a divisão vertical do trabalho, isto é, a hierarquia. 

 A partir do final do século XIX começa a surgir, nos Estados Unidos, a 

moderna corporação com as suas múltiplas funções internas, segmentadas por 

produção, vendas, finanças e pessoal. A partir dessas surgem as multidivisionais 

cuja característica é a departamentalização em unidades específicas para cada 

produto. Somente após a Segunda Guerra Mundial, surge a possibilidade do 

aparecimento das empresas multinacionais que atravessaram fronteiras de 

diversos países. (Mota, idem.) 
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 A estrutura hierárquica piramidal, presente desde a pequena oficina até a 

multinacional, permitiu a descentralização da execução, transformando tarefas de 

coordenação em tarefas de supervisão, mantendo sempre o planejamento, a 

coordenação geral e o controle nas mãos de um pequeno grupo em sua cúpula. 

 É de se considerar que as empresas, na medida em que aumentavam seus 

capitais, aumentavam também os riscos do empreendimento. Quando o capital 

começava a ser diluído entre diversos acionistas, o que caracterizava o surgimento 

das sociedades anônimas, havia as incertezas quanto ao retorno do capital, já que 

nem sempre a correlação entre aumento de capital com o aumento de lucro é 

positiva.  

 A maximização do lucro nem sempre é estável e confiável. As empresas, 

para garantir retorno máximo precisam ajustar seu capital conforme a sua 

capacidade de produção, além da necessidade de administrar as pressões 

exercidas pelos governos, pela economia do mercado e pelas próprias pressões 

internas. A reprodução de capital, neste caso, caracteriza a razão de ser do 

capitalismo, e para que ela se realize as organizações precisam garantir que as 

pessoas sobrevivam de conformidade com os padrões estratégicos estabelecidos, 

atendendo aos interesses da empresa e garantindo a continuidade das condições 

sociais que asseguram a manutenção do processo de acumulação de capital 

(Mota: op. cit.). 

 Os padrões impostos pelos dirigentes se traduzem no controle social 

exercido pela organização burocrática que, normalmente assumindo aparência de 

lugar onde os indivíduos podem se auto-realizar, acaba determinando um alto grau 

de conformismo e preenchendo, dessa forma, funções estratégicas para um 

determinado sistema social. 

 O controle exercido nas empresas não passa apenas nos sistemas de 

produção. Ele também é exercido nas relações sociais, que se caracterizam pelas 

relações de poder perceptíveis entre desiguais, garantindo a reprodução das 

relações dominante-dominado, que estão presentes tanto na grande estrutura 

social quanto na estrutura organizacional. A percepção da possibilidade de alguma 
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manifestação individual ou do grupo, perante o dominador, é sempre antecipado 

pelos controles. 

 Existe esta relação de poder, na medida em que se pode punir, porque 

detém o monopólio do saber; porque consegue que os participantes se identifiquem 

com a empresa, porque advém freqüentemente de um amor ou ódio incondicional; 

porque está de acordo com as regras do jogo capitalista; porque pode recompensar 

e porque detêm a riqueza.  

 Portanto, do ponto de vista apenas econômico, cada organização procura 

atingir seus objetivos com o mínimo de problemas e dificuldades. Todavia, 

precisam despender grande parte de seu tempo na execução de controles, 

podendo, diante dos resultados, agir de forma punitiva ou através de recompensas. 

O controle relaciona-se, então, com os objetivos exclusivos que a empresa se 

propõe, bem como com as camadas a serem controladas.  

  

2.2. Do controle como Instrumento de administração e fiscalização 

 

 Do ponto de vista de Dalforge (1997), controlar é vigiar, observar e fiscalizar 

os atos praticados, as providências e operações executadas, para verificar se estão 

sendo realizados de acordo com as ordens expedidas, com o planejamento 

elaborado e ainda se estão em conformidade com as leis. Compreende a atividade 

de superintendência, de gerência, de direção ou de fiscalização para os atos, fatos 

e também as pessoas a eles ligadas por via de relações e responsabilidades 

jurídico-funcionais ou contratuais. Por fim considera como instrumento de 

comando, de direção, que alguém, por força de competência definida, dele se 

utiliza para aferir os fatos e as providências ou operações executados por outrem, 

verificando se guardam eles consonância com as medidas predeterminadas, 

planos ou preceitos estabelecidos. 

 O controle existe em todos os níveis e em todos os órgãos, desde os 

escalões mais elevados da direção central até as áreas mais subalternas de 

execução de atividades auxiliares. Passa a ser considerado como princípio básico 
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de administração já que se torna indispensável ao planejamento, à coordenação e 

à descentralização, bem como à delegação de competências e responsabilidades. 

 Para evitar desvios da atividade administrativa do objetivo predeterminado, 

bem como a aplicação e o destino inadequados de bens e recursos, existe sempre, 

por mínimo que seja, o controle racional em qualquer órgão da empresa.   

 Os controles do ponto de vista burocrático podem inspirar um certo exagero. 

É bem verdade que as organizações atuais buscam a flexibilização no sentido de 

desmistificar o burocratismo de conotação negativa. Vários são os conceitos atuais 

que buscam essa finalidade: gestão participativa, desenvolvimento organizacional, 

governança corporativa, comitê de gestão, aprendizagem organizacional entre 

outros. O que se busca nesses conceitos é o envolvimento de todos os 

participantes nos processos da empresa, no sentido de aproximar e engajar os 

funcionários aos objetivos organizacionais. Entretanto, observa Pereira (1999), que 

na administração pública brasileira são diversos os esforços dos administradores, 

no sentido de permitir que, na mudança organizacional, as empresas se tornem 

mais ágeis e eficazes, onde raros são os efeitos causados pelos esforços 

dispendidos. 

 Observa ainda tal autora, que, muitas vezes, entretanto, o que transparece, 

ao final desses esforços, são apenas alterações superficiais, situadas quase 

sempre ao nível formal ou simbólico do comportamento organizacional, sem que se 

observem mudanças profundas, capazes de propiciar transformações substantivas 

no desempenho organizacional. 

 Os objetivos organizacionais de uma empresa pública estão, de certa forma, 

estão diretamente relacionados com os interesses do Estado. Em todos os países 

subdesenvolvidos as empresas estatais são criadas para promover objetivos sociais 

e de eqüidade, preocupando-se, dentre outras prioridades, com a redistribuição de 

renda, correção de desigualdades sociais e redução de desemprego. 

 Se por um lado percebemos que existe uma preocupação por parte dos 

agentes administrativos, no sentido de identificar mudanças organizacionais de 

gestão e, por outro lado, não se pode desviar os objetivos institucionais da 
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empresa, é de se perceber que para acompanhar essa evolução se fazem 

necessárias mudanças conceituais de comportamento. Da mesma forma, não 

poderia ser diferente com as questões de controle, já que é com base nelas que se 

resguardam os interesses da organização.  

 É importante salientar que os objetivos devem ser sempre bem definidos, 

para que as empresas públicas possam balizar a atuação dos administradores, 

dando-lhes uma indicação clara para suas decisões.  

 Entretanto, para assegurar que os objetivos da organização não sejam 

desviados, outros segmentos da empresa como Controles Internos e Compliance 

são criados para minimizar esses riscos. Esses departamentos possuem, dentre 

outras finalidades, criar e implementar controles institucionais no sentido de 

minimizar outros riscos externos a que estão sujeitos a organização.  

  No caso das instituições financeiras esses departamentos possuem uma 

forte presença interna. São com base nesses departamentos que os Bancos se 

resguardam das fortes pressões internas e externas, e garantem a sobrevivência 

das empresas. O departamento de Controles Internos conduz a implementação de 

ações que garantam a existência de mecanismos comuns a toda organização, 

realiza o monitoramento e presta consultoria às demais áreas administrativas sobre 

o assunto. 
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CAPÍTULO III 

 

CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA 

 

3.1 O controle interno nas instituições financeiras 

 

 Do ponto de vista de instituição financeira o controle interno é um processo 

conduzido pela Alta Administração e todo o corpo funcional da empresa, elaborado 

de forma a assegurar o atingimento dos seguintes objetivos: 

• Eficácia, eficiência e economicidade dos controles internos nas operações; 

• Confiabilidade e tempestividade das informações financeiras e gerenciais; 

• Conformidade com leis e regulamentos aplicáveis 

Segundo Silva (2000: 29), “As Instituições acostumaram-se a olhar a prática 

dos controles internos como uma ‘lição de casa’ maçante. Com o tempo, a 

necessidade de se ganhar agilidade, em função da assimilação de novas 

tecnologias, tornou as instituições financeiras mais adaptadas às atividades de 

controle”.  

 A Lei complementar no. 101, de 4 de maio de 2000, chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, impõe à administração pública uma série de mecanismos 

direcionados à garantia do equilíbrio entre a receita e a despesa e, por 

conseqüência, a eliminação do endividamento. Essa lei resgata na área pública os 

dois principais instrumentos de gestão: o planejamento e o controle. Nesse último, 

fica estabelecida a base legal para que as entidades públicas instrumentalizem os 

seus sistemas de controle interno, consolidando um novo campo de atuação para 

as auditorias internas, como unidades integrantes de tais sistemas, cuja missão 

institucional básica será a de avaliar a eficiência e a eficácia do controle interno, de 
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forma a assegurar o fiel cumprimento dos dispositivos da Lei e a fidedignidade das 

informações constantes nos instrumentos de transparência da gestão fiscal 

definidos no artigo 48 da citada lei. (Cruz & Glock, 2001: 7). 

 O fato mais interessante, que marca a exigência da prática dos controles 

internos no Brasil, refere-se às circunstâncias mais recentes da conjuntura 

nacional. A preocupação do governo em implementar novas regras sob a forma de 

novas leis (9.613), resoluções (2.852) etc., tem como principal objetivo o combata 

às operações financeiras ilícitas ou “lavagem de dinheiro”. Entretanto, a razão 

principal é o fato de o Brasil estar sendo bruscamente afetado desde 1992, por sua 

abertura comercial, que inseriu o país nos chamados “mercados globais” de forma 

irreversível. 

 Nessa corrida para manter e ampliar sua fatia de mercado, as instituições 

financeiras promovem transformações verdadeiramente radicais, reestruturando-se 

estratégica, organizacional e tecnologicamente. Além disso, tais transformações 

visam alcançar um melhor aproveitamento de seu capital humano por meio de 

treinamentos periódicos e da implantação de uma “Política de Controles Internos”.  

 A título exemplificativo, vejamos como se define, à luz dos preceitos legais, a 

responsabilidade do departamento de controle interno de uma das instituições 

financeiras públicas do nosso país:  

 “Responder pela verificação da existência de mecanismos que garantam que 

os negócios, produtos e serviços do Conglomerado estejam sendo conduzidos de 

acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, às exigências de supervisão 

bancária e às políticas e procedimentos internos”. 

 Possui ainda como atribuições mínimas:2 

a) coordenar as atividades destinadas à certificação da conformidade da 

instituição; 

                                                             
2 Adaptado do texto Internal Control - Integrated Framework elaborado pelo Comitee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Comission – COSO. 
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b) estabelecer normas e procedimentos afetos à coordenação do processo 

de certificação do Compliance na instituição; 

c)  orientar as unidades administrativas de todos os segmentos da instituição 

quanto à necessidade e a importância de garantir-se que as respectivas 

áreas tenham acesso tempestivo, completo e fidedigno a todo e qualquer 

normativo necessário para regular a condução dos trabalhos a elas 

atribuídos; 

d) divulgar instruções e orientações de caráter geral sobre riscos de 

legislação e de regulamentação; 

e) definir processos (fluxos de papéis e informações) em conjunto com as 

demais áreas da instituição, que lhes garantam receber os normativos que 

necessitem para o adequado desempenho de suas funções e atendimento 

às determinações legais e regulamentares; 

f)  desenvolver e difundir a cultura de controle do risco de legislação e de 

regulamentação; 

g) propor ações destinadas a obter o comprometimento dos funcionários 

com a busca pela conformidade (compliance)  da instituição; 

h) acompanhar, em paralelo às unidades administrativas de todos os 

segmentos da instituição, o atendimento à legislação e normativos a elas 

aplicáveis, utilizando-se de testes de conformidade e outros mecanismos 

a serem desenvolvidos. 

 

3.1.1. Ambiente de controle 

 

O ambiente de controle determina o tom de uma organização, influenciando 

a conscientização de controle em seu pessoal. É o fundamento para todos os 

outros componentes de controle interno, fornecendo disciplina e estrutura. Os 

fatores do ambiente de controle incluem integridade, valores éticos e competência 
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das pessoas da instituição; filosofia da administração e estilo operacional; a forma 

como a administração distribui autoridade e responsabilidade, organiza e treina seu 

pessoal e a atenção e direção dada pela diretoria. 

3.1.2. Avaliação de risco 

 

Toda instituição enfrenta uma série de riscos de origens externas e internas 

que devem ser constantemente avaliados. Uma pré-condição para a avaliação de 

risco é o estabelecimento de objetivos relacionados a níveis diferentes e 

internamente consistentes. A avaliação de risco é a identificação e a análise dos 

riscos relevantes para o atingimento dos objetivos, o que cria uma base para se 

determinar como gerenciá-los. Como as condições econômicas, setoriais, 

regulatórias e operacionais continuarão a se alterar, são necessários mecanismos 

para identificar e tratar esses riscos especiais associados a essas alterações. 

 

3.1.3. Atividades de controle 

 

As atividades de controle são as políticas e os procedimentos que ajudam a 

assegurar o cumprimento das diretrizes gerenciais. Ajudam a assegurar que as 

ações necessárias estão sendo tomadas para avaliar os riscos que ameaçam os 

objetivos da empresa.  

As atividades de controles ocorrem em toda a organização, em todos os 

níveis e em todas as funções. Incluem uma série de atividades tão diversas como 

aprovações, autorizações, verificações, reconciliações, análises de desempenho 

operacional, segurança dos ativos e segregação de funções. 

 

3.1.4. Informações e comunicação 

A informação pertinente  deve ser identificada, capturada e comunicada em 

forma e periodicidade que permita às pessoas cumprirem suas responsabilidade. 

Os sistemas devem produzir relatórios com informações operacionais, financeiras e 
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de compliance que tornem possível dirigir e controlar os negócios. Eles tratam não 

só dados gerados internamente, como também informações sobre eventos 

externos, atividades e condições necessárias para subsidiar o processo decisório e 

a divulgação externa. A comunicação efetiva também deve ocorrer de forma mais 

ampla; de cima para baixo e em todos os sentidos. Todas as pessoas devem 

receber uma mensagem clara da cúpula de que o controle deve ser levado a sério. 

Elas precisam entender seu papel no sistema de controle interno, bem como a 

maneira pela qual suas atividades individuais se relacionam com o trabalho das 

outras pessoas. Precisam ter um meio de prestar informações relevantes à alta 

administração. Também deve haver comunicação efetiva com terceiros, como 

clientes, fornecedores, órgãos reguladores e acionistas. 

 

3.1.5. Monitoramento 

 

O sistema de controle interno precisa ser monitorado - um processo contínuo 

que avalia a qualidade do desempenho do sistema. Isso é conseguido por meio de 

atividades permanentes de monitoramento, avaliações individuais ou a combinação 

de ambas. O monitoramento contínuo ocorre no curso das operações e inclui 

atividades regulares de gerenciamento e supervisão, e outras providências tomadas 

pelas pessoas durante a realização de suas tarefas. O escopo e a freqüência de 

avaliações individuais dependerá, primeiramente, da avaliação dos riscos e da 

efetividade dos procedimentos de monitoramento contínuo. As deficiências nos 

controles internos devem ser informadas ao nível superior, e os problemas mais 

sérios comunicados à alta gerência e à diretoria.  

 

3.2. O controle e a autonomia das instituições financeiras de caráter público 

  

 Em relação à autonomia e ao controle das sociedades de economia mista, o 

Estado optou por um instrumento de administração que possibilitasse o alcance da 
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eficiência e qualidade, além de preços competitivos, conforme observa Cardoso 

(1994: 202):  

“O papel do Estado como produtor de bens e serviços será mantido nas 
áreas estratégicas, onde deverá ter a capacidade de produzir com eficiência, 
qualidade e preços competitivos. Para tanto, serão promovidas mudanças 
significativas no modelo de administração de empresas estatais, em especial 
com o uso do contrato de Gestão”. 

 O decreto no. 137, de 27 de maio de 1991, criou o “Programa de Gestão das 

Empresas Estatais como norma global sob a qual podem ser desenvolvidos 

contratos de gestão individuais com empresas estatais”.  

 Este programa consiste em compromissos periódicos com objetivos e 

metas, de cada uma das empresas estatais com o Estado. Estabelece, conforme 

destaca André (1994), que “é de natureza dos contratos que, em contrapartida, ao 

compromisso da empresa, o Estado passe a conceder-lhes maior autonomia 

gerencial, liberando-a de controles burocráticos de meios, com o intuito de viabilizar 

a elevação de sua eficiência”. 

 O contrato de gestão fundamenta-se em: 

a) descrição do contexto macroeconômico; 

b) diagnóstico da empresa; 

c)  contrato; 

d) objetivo geral; 

e) objetivos específicos; 

f)  isenção de normas de controle; 

g) prazo de vigência; 

h) condições de renovação, revisão etc.; 

i)  responsabilidade dos administradores; 

j)  condições do contrato de festão da União. 
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 O controle é exercido pelo governo, por meio de indicadores de desempenho, 

divididos em operacionais, comerciais, econômico-financeiros, recursos humanos e 

administrativos. 

 O Estado, portanto, busca desenvolver sua capacidade estratégica de 

atuação. Nesse processo a autonomia é negociada, entre outros critérios, nos 

termos a seguir enumerados: 

a) seleção, admissão, remuneração, promoção e desenvolvimento de 

pessoal, bom como a prática de todos os atos próprios da administração 

de pessoal; 

b) negociação e celebração de acordos coletivos de trabalho, de natureza 

econômica e jurídica, bem como a defesa ou postulado judicial da 

empresa por meios próprios; 

c)  contrato de obras e serviços de qualquer natureza, inclusive os de 

publicidade, aquisição e alienação de bens; 

d) fixação dos preços de seus produtos e serviços. 

 O contrato de gestão é um controle eficiente por parte do governo na 

avaliação e no acompanhamento da dimensão de atuação em moldes privados de 

suas empresas, mas na prática não esgotou suas possibilidade como instrumento 

que possa vir a garanti maior autonomia e resultados para as empresas estatais. 

 Segundo Silva Neto, (1997: 5-22), o modelo de tomada de decisão nas 

empresas estatais segue o mesmo modelo da iniciativa privada, onde se constitui 

de três agentes para tomadas de decisões. O governo (proprietários das empresas) 

incumbe-se da definição dos objetivos primários; a diretoria trata de traduzi-los em 

objetivos estratégicos e cabe aos executivos a tarefa de definir os objetivos 

operacionais. Contudo, existe uma série de condicionantes que determinam o 

funcionamento do modelo, o que nem sempre se verifica na prática. Existem 

ineficiências nos sistemas desenvolvidos no controle dessas empresas que 

acabam por refletir na definição dos objetivos dessas empresas.  
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 O governo, que é formado por indivíduos e instituições, interage, muitas 

vezes, de forma contraditória: toma decisões políticas negociadas para harmonizar 

interesses antagônicos, o que não garante que os objetivos primários sejam 

definidos de forma consistente. 

 Por outro lado existe o interesse do governo em definir objetivos no intuito de 

regular políticas econômicas, atuando como canal para operacionalizar metas de 

natureza micro e macroeconômicas. Neste caso, reforça a caracterização da 

multiplicidade na definição de metas.  

 A instituição financeira é o caso típico de uso macroeconômico já que, além 

de estar inserida no âmbito estratégico da economia, é um instrumento  focado no 

aspecto social da nação, viabilizando a produção de diversos segmentos como: 

rural, habitação, industrial e outros. 

 A utilização dessas empresas como instrumentos de políticas 

macroeconômicas, por diversos países, tem demonstrado o surgimento de diversos 

conflitos com os objetivos empresariais propriamente ditos. Segundo experiências 

comprovadas, as definições de múltiplos objetivos primários para as estatais têm 

sido uma péssima estratégia econômica, chegando a inviabilizar o Setor Produtivo 

Estatal em alguns países. No caso brasileiro já é nítido, nesses conflitos, a fuga 

alternativa como as privatizações, inclusive já percebida em alguns bancos 

estaduais de domínio público. 

 Seguindo para o segundo escalão de objetivos, no caso os estratégicos, é de 

se esperar que fossem definidos não somente como consistentes mas também 

como viáveis. Entretanto, como resultados dos problemas na definição dos 

objetivos primários, esses objetivos estratégicos poderão também ser conflitantes. 

 

3.2.1. Do ponto de vista de controle do governo nas empresas estatais 

 

 As estruturas de controle interferem necessariamente no processo de 

tomada de decisões, o que ocorre diariamente em todos os níveis hierárquicos de 
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uma empresa estatal. Essa interferência pode ser de tal ordem que elimina toda a 

autonomia que os diretores e executivos dessa empresa precisam para tomar 

decisões. Essa extrema centralização do processo decisório é uma das piores 

distorções que pode ser criada pelas estruturas de controle. 

 Nesse caso, as estatais perdem toda a sua capacidade de operar como 

empresas e são transformadas em simples organismos governamentais, sujeitos a 

todo tipo de regulamento e controle burocrático. Certamente, esse não é o 

ambiente adequado para o funcionamento de uma empresa em que a agilidade nas 

decisões é imprescindível e o risco e as incertezas sempre estarão presentes. 

 Existe uma incompatibilidade básica entre o tipo de controle que funciona no 

serviço público e aquele que prevalece em empresas privadas. O primeiro é 

caracterizado pela obediência a regras e regulamentos e o desempenho do 

burocrata é, por sua vez, avaliado pelo processo ritualístico que cumpre, não pelos 

resultados que alcança. Contrariamente, nas empresas privadas, diretores e 

executivos serão avaliados com base nos resultados financeiros das empresas, 

pois é isso o que interessas aos acionistas. Assim, se uma empresa estatal é um 

ser híbrido, com uma face privada e outra estatal, um sistema de controle viesado 

pode eliminar a sua face privada, prevalecendo apenas a estatal (Ayub & Hegstad, 

1987: 32). 

 Estruturas de controle com tais características acabam por criar um círculo 

vicioso: a centralização piora o desempenho das empresas, o que, por sua vez, 

obriga o governo a criar novos controles, que diminuem a capacidade de ação dos 

diretores e executivos da empresa estatal. O resultado virá a seguir, na forma de 

uma redução de desempenho. 

 Tudo indica que as estruturas de controle precisam ser mais 

descentralizadas. Por outro lado, o grande problema é encontrar um grau de 

descentralização que consiga abranger dois resultados ao mesmo tempo: em 

primeiro lugar, que permita aos dirigentes das estatais ter um grau de autonomia 

adequado para a definição e execução dos objetivos estratégicos e operacionais da 

empresa. Em segundo lugar, que seja suficientemente transparente, para que os 

auditores, tanto estatais quanto privados, tenham todas as condições para avaliar 
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as contas das empresas estatais. Em muitos países essa transparência é 

aperfeiçoada através do exame dessas contas pelo poder Legislativo. 

 Tudo indica que as estruturas de controle precisam ser organizadas de forma 

a refletir o grau de complexidade dos objetivos das empresas estatais. Assim, 

diferentes indicadores devem ser usados na avaliação de desempenho, se elas 

forem constituídas para alcançar diferentes objetivos. Se o governo deve evitar 

interferir na administração do dia-a-dia das empresas, por sua vez os dirigentes 

dessas empresas precisam estar cientes de que os resultados de suas decisões 

serão devidamente avaliados (Menon & Umapathy, 1987: 287-304). 

 

3.2.2. Os instrumentos de controle no campo da administração pública 

 

A gestão dos negócios jurídicos ganha especial relevo quando  exercitada no 

campo da Administração Pública, em virtude de o administrador de bens e 

dinheiros públicos estar sempre colocado na posição de agente delegado e nunca 

na de proprietário. 

É que o administrador da coisa particular pode agir livremente na gestão dos 

seus negócios, praticando todos os atos que lhe não sejam vedados em leis, 

regulamentos, estatutos ou contratos,  enquanto que o administrador da coisa 

pública deve pautar todos os seus atos na trilha da própria legislação. O primeiro 

age no interesse próprio, ou no de um grupo, podendo exercer toda e qualquer 

atividade que a lei não proíba; o segundo faz o que a própria lei determina, não no 

interesse próprio, mas no da coletividade, da qual é um agente, um delegado. Um 

administra o que é seu; o outro gere coisa pública, obrigando a prestar contas de 

todos os seus atos e decisões. 

Em razão dessa diferença marcante, a Administração Pública, com mais 

rigor, deve obedecer a princípios fundamentais bem definidos, dispondo de seguros 

e vigorosos instrumentos de controle, que permitam a perfeita definição de 

responsabilidade dos seus agentes, sem que, a esse pretexto, seja criada 
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excessiva e desnecessária burocratização dos serviços, e o conseqüente 

emperramento da máquina administrativa. 

Visando a esse objetivo, a Reforma Administrativa Federal (Decreto lei no. 

200/67) estabeleceu os seguintes princípios fundamentais de administração, os 

quais trataremos, individualmente, em seguida: 

• Planejamento 

• Coordenação 

• Descentralização 

• Delegação da Competência 

• Controle 

 

3.2.2.1. Planejamento 

 

A atividade administrativa somente poderá atingir efetivamente os objetivos a 

que se propõe quando rigorosamente planejada. Todavia, não é viável a execução 

de qualquer planejamento sem controle, pois o controle representa a segurança da 

execução de qualquer ação programada. 

O próprio planejamento, para que resulte coerente com a realidade e possa 

deixar antever a exeqüibilidade do programa traçado, necessita alicerçar-se em 

dados e elementos colhidos na experiência obtida no exercício de atividades 

idênticas, semelhantes ou afins.  Essa experiência e esses dados somente podem 

ser adquiridos mediante a tabulação ou verificação dos resultados fornecidos por 

um sistema de controle, caso contrário não houvera planejamento, mas apenas 

improvisação, carente, portanto, de segurança na sua fase executória. 

A elaboração de qualquer prognóstico deve, necessariamente, estar louvada 

em diagnóstico que lhe sirva de base de sustentação, visto que não é possível obter 

um diagnóstico sem os dados de uma experiência devidamente controlada. 
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3.2.2.2. Coordenação 

 

É o conjunto das atividades sistematizadas, com vistas à execução ordenada 

de planos e programas, objetivando evitar a ocorrência de planos e programas bem 

como de áreas sem cobertura de ação governamental ou, ao contrário, a 

superposição de atividades idênticas ou afins, que provoquem dispersão ou 

desgaste desnecessário de esforços e recursos aplicados, principalmente em 

investimentos. 

 Coordenados os esforços previstos nos planos e programas maiores e 

melhores resultados podem ser obtidos, em menor tempo e com economia de 

gastos ou custos operacionais e, conseqüentemente, os objetivos colimados 

podem ser mais facilmente alcançados. 

Qualquer ação coordenadora não pode cingir-se somente à fase do 

planejamento. Tem que se estender à fase da execução, sob pena de arriscar-se a 

perder totalmente o seu objetivo. 

A execução coordenada do planejamento não poderá, jamais, prescindir do 

controle como instrumento indispensável que é à aferição dos resultados 

alcançados. 

 

3.2.2.3 Descentralização 

 

É a transferência de atividades de caráter executivo para os órgãos ou 

serviços mais intimamente ligados ou mais próximos ao local ou à área de 

execução das tarefas e encargos, liberando-se os órgãos que compõem a estrutura 

central de direção, das rotinas de mera formalização de atos administrativos. A eles 

devem ser reservadas as atividades de planejamento, supervisão, coordenação e 

controle, com autoridade normativa e de fiscalização sobre os órgãos de execução. 
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A descentralização pode, eventualmente, ensejar a ocorrência de certos 

abusos ou irregularidades na execução dos serviços públicos. Mais onerosos e 

perniciosos poderão ser, entretanto, os resultados de uma excessiva centralização 

administrativa. Esta centralização, além de não permitir a efetiva distribuição de 

responsabilidades, acarreta compreensível atraso e imperfeição dos serviços, pelo 

desmedido volume de trabalho atribuído ao órgão central de direção. 

Todavia, os inconvenientes da descentralização podem ser atenuados se 

houver bom planejamento, boa supervisão e coordenação e eficiente controle. 

Como se vê, talvez mais do que em relação à viabilidade dos dois princípios 

citados, o da descentralização jamais poderá ser posto em prática sem o 

estabelecimento e a implantação de um rigoroso controle de execução dos atos 

praticados, sob pena de caminhar-se para o caos administrativo. 

 

3.2.2.4. Delegação de competência 

 

A delegação de competência pode constituir-se em instrumento de 

descentralização administrativa, desde que se destine a assegurar maior rapidez e 

objetividade às decisões, situando-as em áreas mais próximas dos fatos, pessoas 

ou problemas a atender. 

Tendo em vista a responsabilidade que envolve o ato de delegação de 

competência, ela deve ser precisa e clara quanto à determinação das pessoas, e 

exata quanto à indicação específica do objeto visando às atribuições a serem 

exercidas. 

A necessidade da utilização de instrumentos de controle, como suporte 

indispensável à aplicação do princípio da delegação de competência, é evidente. 

Como na aplicação do princípio da descentralização os resultados que decorrem 

dos atos praticados, em virtude da competência delegada, precisam ser 

evidenciados para a perfeita definição de responsabilidades e, para essa evidência, 

o controle torna-se um instrumento necessário e indispensável. 
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3.2.2.5. Controle 

 

O controle das atividades da Administração Federal deverá ser exercido em 

todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente: 

a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 

observância das normas que governam a atividade específica do órgão 

controlado; 

b) O controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das 

normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares; 

c)  o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da 

União pelos órgão próprios do sistema de contabilidade de auditoria 

interna. 

 Assim, em vista da análise até aqui feita e que se harmoniza perfeitamente 

com a compreensão dos dispositivos supramencionados da Reforma, parece lícito 

concluir-se que o controle, embora inicialmente arrolado como apenas um dos 

princípios fundamentais de administração é, no entanto, um instrumento básico e 

indispensável à obtenção de êxito na aplicação dos demais princípios indicados. 

 

3.3. Auditoria e Controle Interno 

 

Nos círculos empresariais e na administração pública brasileira, têm sido 

cada vez mais freqüentes as discussões sobre o controle interno. Talvez os casos 

de corrupção e fraudes, por um lado, e o fracasso de muitas empresas ou 

atividades econômicas, por outro lado, tenham sido os fatores que impulsionaram 

esse clima de discussões que anteriormente aparentava ser um tópico de uso 

exclusivo ou preferido somente pelos auditores. Os movimentos voltados à melhoria 

da qualidade das empresas e de sua modernização também influenciaram e 

motivaram a abertura das discussões. 
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 Entretanto, o título “Controle Interno” ainda dá margens a certa polêmica, 

uma vez que à falta de melhor entendimento ou esclarecimento da matéria, produz 

numerosas quantidades de denominações, por vezes mal utilizadas, e de 

interpretações errôneas. 

 

3.3.1 O controle, quanto a sua definição 

 

 Segundo considerações de Martins (1995: 259), controle “Significa conhecer 

a realidade, compará-la com o que deveria ser, tomar conhecimento rápido das 

divergências e suas origens e tomar medidas para sua correção”. 

 De forma mais abrangente Figueiredo & Caggiano (1993: 33), aponta que 

“controle abrange os vários processos nos quais a administração determina sue 

objetivos, delineia os planos para alcançar estes objetivos, organiza e supervisiona 

as operações necessárias para a implementação dos planos e desempenho 

esperados”.  

 Attie (1986: 197), por sua vez, numa visão contábil, ensina que “o controle 

interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos 

e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a 

exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência 

operacional e a encorajar a adesão à política traçada pela administração”. 

 A AUDIBRA (1992: 42) aconselha que: 

 “controles internos devem ser entendidos como qualquer ação tomada 
pela administração (assim compreendida tanto a Alta Administração como 
os níveis gerenciais apropriados) para aumentar a probabilidade de que os 
objetivos e metas estabelecidos sejam atingidos. A Alta administração e a 
gerência planejam, organizam, dirigem e controlam o desempenho de 
maneira a possibilitar uma razoável certeza de realização”. 

 No campo técnico a matéria sempre foi objeto de preocupação das 

auditorias internas, procurando sensibilizar as entidades de ensino, os profissionais 

de administração e contabilidade, os órgãos ou entidades de fiscalização e 

controle, no sentido de enfatizar a importância da matéria para a boa administração 
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dos negócios e salvaguardar os interesses dos intervenientes, quais sejam: os 

acionistas, os funcionários, o governo, a sociedade, órgãos fiscalizadores e todo o 

sistema financeiro. 

 Fato importante a destacar, nesse ambiente criado ante ao reconhecimento 

pelas empresas, entidades e órgão públicos, da necessidade de uma boa estrutura 

de controle interno, condizente com as características da operação e seus riscos, é 

a exigência, cada vez maior, da participação do auditor como elemento de 

esclarecimento das partes, e impulsionador da busca de soluções. Essa exigência 

produziu uma crescente necessidade de complementação de seus estudos na área 

de controle interno, bem como o desenvolvimento de uma adequada capacidade de 

transmitir esses conhecimentos à empresa, através de sua participação direta em 

seminários e cursos internos, palestras e relatórios sobre os exames da 

organização e do desempenho das áreas fins ou meio. 

 No campo empresarial controle é o meio de prevenir movimentações ou 

modificações não autorizadas ou não previstas, e de assegurar a observância da 

política, padrão ou regra estipulada. Significa, pois, a garantia de normalidade para 

a alta administração. Para algumas correntes de pensamento, a palavra controle 

está associada à burocracia, entraves e aumento de custo e, portanto, um mal; 

porém, um mal necessário. Entretanto, quando colocado sob uma perspectiva mais 

realista e correta, o controle pode se tornar um fator produtor de resultados 

positivos e e contribuir para a diminuição de custos, prejuízos e ineficiências. 

Figueiredo & Caggiano (1993). 

 Na medida em que fica evidente que nenhum organismo ou atividade 

econômica pode sobreviver sem uma definição de parâmetros, regras, normas de 

funcionamento ou de ação, torna-se necessário por conseqüência, a definição de 

meios e procedimentos para verificar se esses parâmetros, regras ou normas, 

estão sendo de fato seguidos, isto é, e não há desvios perigosos nem danosos para 

os objetivos e os resultados previstos. 

 Esses meios e procedimento de controle não são de caráter estático, mas 

variam de acordo com a dinâmica da empresa e o progresso dos processos 

internos de produção, administração e informação. 
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 Controle, sob essa perspectiva é, portanto, um princípio ativo e dinâmico e, 

como tal, em constante progresso, adaptando-se às alterações das situações 

reinantes na empresa, órgão ou entidade.  

 Assim, os controles podem ser mantidos em níveis suportáveis em relação 

aos seus custos, enquanto eficientes para a consecução dos objetivos propostos. 

 

3.4 O Controle Interno na Visão do Comitê da Basiléia 

 

 No caso das instituições financeiras, o Comitê da Basiléia, em 1997, emite o 

Core Principies for Effective Banking Supervision, em que determina aos 

supervisores bancários a adoção de controles internos adequados à natureza e 

magnitude de seus negócios, além de processos abrangentes de administração de 

risco para identificar, medir, monitorar e controlar todos os riscos materiais que 

possam abalar suas operações. 

 Esta foi a forma encontrada para colocar em prática a cobrança pela 

fiscalização bancária no que tange à avaliação dos procedimentos de controles dos 

bancos sob sua supervisão. 

 Segundo pesquisas efetuadas por esse comitê, os problemas com as perdas 

significativas pelos  bancos são categorizados como: 

• omissão da administração, falta de responsabilidade de prestação de 

contas e falha em desenvolver uma cultura de consistente dentro do 

Banco; 

• reconhecimento e avaliação inadequados do risco de certas atividades 

bancárias, sejam elas incluídas ou não nas demonstrações contábeis; 

• ausência ou falha de atividades e estruturas fundamentais de controle, 

tais como segregação de funções, aprovações, verificações, 

reconciliações e análises de desempenho operacional; 
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• comunicação inadequada das informações entre os níveis de 

administração dentro do banco; 

• programas de auditoria inadequados ou ineficazes e mau 

desempenho das atividades de monitoramento. 

O Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia recomenda o uso de treze 

princípios de controles internos, os quais passaram a ser adotados no Brasil a partir 

da publicação pelo Conselho Monetário Nacional da Resolução 2.554, de 24 de 

setembro de 1998. A partir dessas considerações prévias será enfatizado um dos 

papéis de grande importância das auditorias internas, inserido no cumprimento dos 

princípios enumerados no tópico que se seguem. 

 

3.4.1. O controle pela administração e cultura de controle 

 

Princípio 1 

A diretoria deve aprovar e revistar periodicamente as estratégias globais do 

negócio e as políticas relevantes para o banco. Deve ficar atenta aos principais 

riscos a que a instituição está sujeita; determinar se eles são aceitáveis e assegurar 

que o nível gerencial superior tome as medidas necessárias para identificar, 

monitorar e controlar esses riscos. Também deve aprovar a estrutura organizacional 

e assegurar que o nível gerencial superior monitore a eficiência do sistema de 

controle interno. Em última instância, a diretoria é responsável pelo estabelecimento 

e pela manutenção de um sistema de controles internos adequado e efetivo. 

Princípio 2 

O nível gerencial superior é responsável pela implementação das estratégias 

e políticas aprovadas pela diretoria, bem como: (a) pelo desenvolvimento de 

processos que identifiquem, mensurem, monitorem e controlem os riscos incorridos 

pelo banco; (b) pela manutenção de uma estrutura organizacional que determine 

claramente responsabilidade, autoridade e hierarquia; (c) pela fixação das medidas 
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apropriadas para os controles internos; e (d) pelo monitoramento da adequação e 

da eficiência desses sistemas. 

 

Princípio 3 

A diretoria e o nível gerencial superior são responsáveis pela promoção de 

altos padrões éticos e de integridade e por estabelecer uma cultura dentro da 

organização que enfatize e demonstre a todos os funcionários a importância dos 

controles internos. Os diversos níveis hierárquicos precisam reconhecer o papel de 

cada um deles no processo de controles internos, para que possam nele estar 

completamente engajados. 

 

3.4.2. Identificação e avaliação de riscos 

  

Princípio 4 

Um sistema efetivo de controles internos requer que os riscos materiais 

tendentes a afetar os objetivos do banco sejam reconhecidos e continuamente 

avaliados. Essa avaliação deve englobar todos os tipos de riscos enfrentados pelo 

banco e por seu conglomerado, tais como riscos de crédito, de país, de 

transferência, de mercado, de taxas de juros, de liquidez, operacional, legal e de 

reputação. Os controles internos podem necessitar de revisão para incorporar 

apropriadamente algum risco novo ou não controlado previamente. 

 

3.4.3. Atividades de controle e segregação de funções 

 

Princípio 5 
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As atividades de controle devem fazer parte das atividades diárias de um 

banco. Um sistema efetivo requer que se estabeleça uma estrutura de controle com 

as ações definidas para cada nível do negócio. Esses sistemas devem incluir 

revisões de alto nível, atividades de controle para diferentes departamentos ou 

divisões, controle físicos, verificação de conformidade com os limites de exposição 

e o acompanhamento de não conformidade, metodologia de aprovações e 

autorizações, e de verificação e reconciliação. 

 

Princípio 6 

Um sistema efetivo de controles internos requer a existência de uma 

separação de funções para que os funcionários não sejam responsáveis por ações 

conflitantes. Áreas com potencial em conflito de interesses devem ser identificadas, 

minimizadas e monitoradas de maneira cuidadosa e independente. 

 

3.4.4. Informação e comunicação 

 

Princípio 7 

Um sistema efetivo de controles requer que existam, internamente, 

informações financeiras, operacionais e dados de conformidade, bem como 

informações sobre eventos e condições relevantes do mercado externo, para a 

tomada de decisão. Essas informações devem ser confiáveis, oportunas, 

acessíveis e consistentes. 

 

Princípo 8 

Um sistema efetivo de controles internos requer a existência de sistemas de 

informações apropriados, que englobem todas as atividades do banco. Esses 

sistemas, incluindo aqueles que registram e usam dados na forma eletrônica, 
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devem ser seguros, monitorados de forma independente e mantidos por planos de 

contingência adequados. 

 

Princípio 9 

Us sistema efetivo de controles internos requer o estabelecimento de canais 

de comunicação eficientes para assegurar que os funcionários se engajem nas 

políticas e procedimentos que afetam suas obrigações e responsabilidades, e que 

outras informações relevantes cheguem ao pessoal apropriado. 

 

3.4.5. Monitoramento de atividades e correção de deficiências 

 

Princípio 10 

A efetividade global dos controles internos do banco deve ser continuamente 

monitorada. O acompanhamento dos riscos-chaves deve ser parte das operações 

diárias do banco, bem como das avaliações periódicas realizadas pelas linhas de 

negócio e pela auditoria interna. 

 

Princípio 11 

Deve existir uma auditoria interna efetiva e completa sobre o sistema de 

controles internos, executada por pessoal treinado e independente. Como parte do 

monitoramento do sistema de controles internos, a auditoria interna deve se 

reportar diariamente à diretoria ou ao comitê de auditoria e à gerência superior. 

Princípio 12 

As deficiências identificadas nos controles internos, sejam pela linha de 

negócios, auditoria interna ou outra forma de controle, devem ser prontamente 
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comunicadas à gerência responsável e atendidas rapidamente. Deficiências 

materiais nos controles internos devem ser comunicadas à gerência superior e à 

diretoria. 

 

3.4.6. Avaliação do sistema de controles internos pelas autoridades supervisoras 

 

Princípio 13 

Os supervisores devem exigir que todos os bancos, independentemente do 

seu tamanho, possuam um sistema de controles internos coerente com a natureza, 

a complexidade e o risco das suas atividades registradas e não registradas no 

balanço, e que responda pelas mudanças nas condições e ambiente externo do 

banco. 

Os princípios abrangem os componentes críticos de um sistema de controles 

internos, cabendo aos supervisores bancários avaliar sua adequação e eficácia nas 

suas instituições. Os problemas identificados pelo Comitê da Basiléia reforçam a 

importância de os diretores, administradores, auditores internos e externos e 

supervisores de bancos se atentarem para a estruturação e o fortalecimento dos 

sistemas de controles internos, avaliando continuamente sua eficiência e eficácia. 

 

3.5. Auditoria Interna: Quanto aos seus procedimentos e objetivos 

 

De acordo com o conceito apresentado pelos Procedimentos de Auditoria 

Interna - Organização Básica da Auditoria Interna - Instituto dos Auditores Internos 

do Brasil - Compromisso com a Excelência Profissional, tem-se que: 

 “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". 
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Quanto à independência da Auditoria Interna, O Instituto Interno dos 

Auditores, (1992) segundo as Normas brasileiras, no que se refere aos 

pressupostos essenciais para o exercício da auditoria interna, estabelece que: 

 “Os auditores internos são independente quando podem exercer suas 
funções livre e objetivamente. A independência situa-se não apenas no livre 
acesso às informações, documentos e dependências da organização mas, 
principalmente, na liberdade de programar seus trabalhos, executá-los e 
relatar os resultados consoante sua livre iniciativa, sem interferências. A 
independência permite aos auditores internos exercerem julgamento 
imparcial e sem tendenciosidade, que é essencial à realização de uma boa 
auditoria. O posicionamento dos auditores na organização, sua objetividade, 
sua autonomia gerencial e o respaldo fornecido pela Alta administração são 
fatores preponderantes para essa independência”. 

 

3.5.1. Objetivos da auditoria interna  numa empresa de domínio público 

 

 A auditoria interna, segundo Paula, (1999) ainda é uma atividade pouco 

difundida no Brasil, sua existência é pouco percebida e muitas vezes o é por força 

de exigências legais.  

 Quando analisamos o papel da auditoria no sentido de buscar os objetivos 

definidos na organização, é preciso lembrar que cuidados devem ser tomados na 

sua análise, já que, muitas vezes, na sua definição existem conflitos resultantes de 

diversos intervenientes e interesses. 

 Cabe à auditoria interna das organizações públicas, segundo Cruz & Clock 

(2001), desempenhar suas atividades, com base nas Normas Brasileiras para o 

Exercício da Auditoria Interna, objetivando certificar-se de que os controles 

existentes garantem, dentre outros aspectos: 

a) a salvaguarda do patrimônio;  

b) a confiabilidade dos sistemas contábeis, financeiros e operacionais;  

c) a otimização no uso dos recursos;  
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d) a eficiência operacional;  

e) a adesão às políticas e normas internas, à legislação e às demais 

orientações dos órgãos de controle governamental. 

 

3.5.2. O papel do auditor 

 

 O Complexo mundo empresarial e o crescimento dos negócios fizeram surgir 

a figura do auditor. No Brasil, a atividade de auditoria teve início com a chegada das 

companhias inglesas no início do século XX, mas ganhou notável expansão 

somente na década de 1970, com o desenvolvimento das companhias abertas e o 

ingresso de capitais estrangeiros. O Conselho Federal de Contabilidade e a 

Comissão de Valores Mobiliários foram os órgãos responsáveis pela 

regulamentação do trabalho de auditoria. 

 O auditor acompanha a abertura de capital das empresas, examina a 

aplicação de recursos de fundos nacionais e internacionais e dá ao detentor do 

capital, por mais distante que ele esteja dos seus negócios, as indicações de como 

caminham suas aplicações e se os balanços apresentados estão adequadamente 

demonstrados. 

 O planejamento baseado nos riscos de negócios e um treinamento contínuo 

do quadro de auditores, aliado a uma metodologia clara, sobre como opinar e 

independência para determinar a natureza, a oportunidade e a extensão dos 

procedimentos de auditoria leva a  um parecer útil para a comunidade interessada. 

 Por se tratar de uma atividade em que o profissional detém informações 

privilegiadas, poder de crítica e juízo de valor, o sentido ético é o fator decisivo para 

sua existência, e esse comportamento será a razão de sua credibilidade e 

reputação. Sob essa perspectiva e pela natureza do trabalho que executa, a ética e 

a independência são fatores determinantes do sucesso de uma firma de auditoria. 

 Numa economia em mutação, como é o caso da brasileira, é natural que os 

riscos do auditor aumentem, como também aumentam as chances de uma 
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empresa sólida e tradicional apresentar problemas. Num país que por tantas 

décadas esteve fechado à competição, algumas organizações ainda estão 

despreparadas para enfrentar o mundo globalizado. O tombo pode ser grande. 

 Por tudo isso, a boa formação do auditor é fundamental para quem 

administra uma empresa ou tem interesse nela, seja uma indústria, um comércio 

ou um banco. Numa economia em processo de estabilização, só a análise 

completa do balanço, em conjunto com as notas explicativas que ele contém, pode 

levar a uma conclusão consistente. Mesmo assim, se o leitor não atentar para o 

parecer do auditor, ele desconhecerá se aquelas informações encontram opinião 

favorável ou se foram ressalvadas. 

 É importante ressaltar que pelo fato de ter sido a empresa auditada não 

significa que ela esteja imune a problemas administrativos ou a fatores de 

mercado. Conquanto, cabe ao auditor analisar criteriosamente suas operações, 

examinar as contas de acordo com os padrões estabelecidos pelos órgãos que 

regulam a profissão e emitir seu parecer. À administração da empresa compete 

adotar as recomendações feitas, ficando a cargo dos acionistas e demais 

interessados a leitura desse relatório para decidir se modificam a empresa ou se 

mudam de empresa. 

 No caso das instituições financeiras, é necessário ficar ainda mais alerta, 

porque o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional costumam impor normas 

para equilibrar resultados, permitindo que os prejuízos sejam lançados por períodos 

arbitrados por eles, o que aumenta risco do negócio.  

 

3.5.2.1 A importância, do papel do auditor e as suas habilidades 

 

As habilidades do Auditor no assessoramento e administração de conflitos 

internos são requisitos indispensáveis e fundamentais para a sobrevivência da 

organização. O conflito pode surgir nas diversas esferas da organização, conforme 

observa Carvalho (1996: 39) 

“O comportamento de muitas unidades de suporte denota inversão de 
suas ações, que parecem consistir a própria finalidade da empresa e não 



 66

meios necessários à realização de seus fins. Além disso, muitos 
procedimentos tendem a ser burocratizantes, desnecessários e, por vezes, 
bloqueadores da incorporação de inovações demandadas pelo cliente e 
pelo mercado em que os serviços são prestados. Por outro lado, pode-se 
observar, também em muitas organizações, um acentuado descompromisso 
das áreas finalísticas para com as competências e demandas das áreas de 
suporte, o que geralmente causa disfunções, gerando problemas e perdas 
substanciais”. 

A busca da identificação do comportamento dos gerentes, diante de 

situações técnicas e/ou administrativas, não deve ser baseada puramente nos 

conceitos teóricos como ética, cultura, crenças, religiões e outros, tampouco deve 

ser analisada sob os aspectos das teorias administrativas e sociais. Muitas vezes o 

comportamento também pode estar associado à vaidade (poder nas organizações), 

desejos, sonhos e conquistas. Sob todos estes aspectos, o auditor deve ter  o 

mínimo de  sensibilidade para avaliar qualquer atitude e comportamento, caso 

contrário, corre-se o risco de estar apenas avaliando resultados quantitativos. 

 Outro papel indispensável e de grande importância a ser exercido pelo 

auditor, que também merece destaque, é a figura de agente para apuração de 

anormalidade e fraudes. A fraude, segundo o entendimento do Instituto de 

Auditores Internos do Brasil, inserido nas Normas Brasileiras para o Exercício da 

Auditoria Interna (1992), “pode ser caracterizada como o resultado de 

irregularidades ou atos ilegais praticados com manifesta intenção do seu ator. Pode 

ser perpetrada em benefício do próprio fraudado, em benefício da organização ou 

contra ela, e praticada por pessoas da própria organização ou de fora dela”. 

A fraude praticada pelo funcionário, com a conivência de terceiros, 

caracterizada pelo recebimento de comissões ou favores em decorrência do seu 

poder de contratação de determinado fornecedor ou prestador de serviços, é uma 

das modalidades que mais preocupam a direção da empresa e, por outro lado, é 

uma das mais difíceis de serem provadas de maneira formal. 

As estruturas de controles internos procuram incluir, a custos suportáveis, 

medidas preventivas, algumas das quais exigindo uma abertura franca e objetiva do 

problema desde os fornecedores da empresa a todas as funções direta ou 

indiretamente envolvidas nos processos internos da organização. 
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Resultados de pesquisa elaborada por Paula (1999), apontam que algumas 

entidades têm atuado, em determinadas circunstâncias, para apurar 

responsabilidades pelos atos praticados pela administração, assessorando a alta 

administração na análise de fatos, visando a esclarecer e a determinar a extensão 

de eventos irregulares e a eventual responsabilização, e avaliando e/ou apurando 

denúncias. Todavia, segundo entendimento dos pesquisados e dos Organismos de 

Classe, este tipo de trabalho deve, na medida do possível, ser evitado, para que o 

auditado não passe a se sentir “policiado”, em vez de assessorado. 

 

3.5.2.2. A responsabilidade e os riscos do papel do auditor 

 

 A exemplo do recente acontecimento envolvendo os bancos Econômico e 

Nacional, o governo e a mídia elegem um único culpado de um intrincado sistema 

em que a confiança é a base do negócio. O veredicto veio rápido e a culpa recaiu 

sobre os ombros do menos provável: o auditor dos bancos. 

 A mídia, contaminada pela “palavra oficial” do governo, adotou o papel de 

juiz julgando o réu por meio de rito sumaríssimo, sem sequer discutir o valor e a 

tradição de uma atividade que durante décadas viabilizou negócios entre pessoas, 

comunidade e países. Em nenhum momento considerou-se a natureza complexa 

de uma situação que decorre do mais notável e duradouro programa brasileiro de 

estabilização de moeda, que alterou usos e costumes, e virou de cabeça para baixo 

uma cultura inflacionária de mais de 40 anos. Tudo se resumiu em confundir a 

opinião pública, que passou a crer erroneamente que um parecer de auditor é 

certificado de garantia de saúde econômica e financeira de uma instituição. 

 O parecer do auditor é uma fotografia com data marcada, que registra um 

determinado momento de uma entidade e, ao fazê-lo, confirma sua saúde perfeita 

ou eventuais males.  

 No julgamento dos episódios desses bancos era preciso saber, em primeiro 

lugar, o que o auditor dissera sobre essas instituições. É importante conscientizar-
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se, conforme retromencionado, que problemas administrativos ou fatores de 

mercado não desaparecerão apenas porque uma empresa foi auditada. 

 Afinal, o auditor não é o responsável pela gestão das empresas. É um 

elemento independente que confirma ou não a exatidão das informações 

publicadas. 

 

3.5.2.3. Auditoria diante a necessidade de rever seus processos 

 

 Esse foi um exemplo típico e não previsto pelos auditores que estão, de certa 

forma, sujeitos a situações constrangedoras, e são constantemente colocados à 

prova de fogo, ou seja, são situações qualitativas que devem os auditores estar 

atentos no exercício de sua função. 

 Outros fatores externos, como instabilidade monetária de mercados 

emergentes, movimentos de capitais externos, tomadas de decisão para 

investimentos produtivos, elevado nível das taxas de juros reais das economias que 

buscam seu equilíbrio orçamentário e fiscal, são exemplos de acontecimentos que 

os auditores devem estar atentos e que de forma direta ou indireta afetam o 

comportamento dos administradores, assim como o comportamento e rumos da 

organização.   

 Em discurso proferido pelo Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, cuja íntegra foi publicada na Folha de São Paulo, de 13/04/95, propõe a 

participação do País na globalização, onde, dentre outras, afirma a necessidade de 

um novo estado e alerta que:  

“não adianta ser forte numa burocracia numerosa, reivindicativa e 
incompetente. Tem que ser uma burocracia do tamanho necessário, pode 
até ser grande, reivindicar mais pelo país e mais competente. Competente 
não para dizer não, a partir de um prisma do passado, mas para dizer sim 
ao país, a partir de um prisma do futuro”. 

 Dados extraídos de pesquisas mostram que a organização busca 

continuamente um reposicionamento nos modos de agir e pensar. Prova disso é a 
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quantidade de conceitos modistas que surgem a todo instante (gestão por 

processos, gestão por avaliação de riscos, qualidade total, dentre outros já citados 

anteriormente). Isto nos mostra que a todo instante uma auditoria interna deve estar 

constantemente se readaptando aos novos conceitos, o que significa que, além de 

não poder se fixar aos modelos tradicionais, não deve se fixar aos modelos do 

momento. Deve-se estar sempre flexível de modo a acompanhar os rumos da 

organização. 

 Nesse processo de contínua evolução, lembra Paula, (1999: 11), “deve-se 

identificar no embasamento conceitual bem estabelecido  a flexibilidade necessária 

não só para superar tais alterações e as conseqüências originadas a partir delas, 

como para utilizá-las em benefício próprio”.  

 À medida que o ambiente de trabalho torna-se cada vez mais turbulento e 

instável, o  auditor deve estar atento à gama de opções diferentes e necessárias 

para a resolução dos problemas. Lembrando que os dirigentes, diante de situações 

de diagnóstico e decisão procuram, cada vez mais, a fundamentação em conceitos, 

valores e teorias que lhe permitam o balizamento adequado de seu 

comportamento. É com esse viés que o presente trabalho buscará ilustrar as 

premissas necessárias ao auditor no entendimento de comportamentos gerenciais. 

 Muito se observa nas atitudes de gerentes, embora em cargos de 

administração, onde deveriam, no mínimo, exercer o papel de analisar, avaliar e 

ponderar termos abstratos, estratégicos, conceituais e teóricos, que eles, em 

alguns casos, não se desvincularam do agir mecanicamente, do prático, do 

concreto e do imediatismo (Tecnocracia). As teorias organizacionais, bem como a 

sua administração, podem ser vistas sob diversas abordagens e pontos de vista. 

Todavia, isto vai depender da maneira de concepção  das características da 

natureza humana, dos objetivos, valores, ética, ideologias e outros aspectos 

influentes.  

Cabe, portanto, ao auditor, identificar a abordagem utilizada para cada 

segmento da organização e, a partir dela, traçar o comportamento e atitudes para  a 

devida avaliação. 
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3.6. Pistas acerca dos Métodos de Incorporação de Tecnologia 
 

 O conselho Diretor da Instituição objeto de nossa pesquisa, em estudo 

realizado no dia 02 de agosto de 1995, deixa a seguinte mensagem para reflexão: 

“...é preciso ganhar produtividade de forma contínua e progressiva. 
Para isso, o Banco está investindo maciçamente em automação, 
modernização de processos, eliminação de escalões intermediários, 
principalmente na alta administração, e adotando métodos simples e 
desburocratizados nas decisões”  

 A leitura do material disponível na empresa estudada, acerca de ajustes 

estruturais, plano diretor de Recursos Humanos e programas de qualidade, revela 

que os objetivos estratégicos da empresa, enquanto voltados para as atividades fins 

(satisfação dos clientes e expectativas dos acionistas), contemplam a 

racionalização da estrutura organizacional e a implementação de política de 

recursos humanos voltadas para os princípios da qualidade, da democratização das 

relações de trabalho, mediante transparência nos processos de deliberação e 

decisão, dentre outras medidas tendentes a estimular o trabalho em equipe, à 

descentralização do gerenciamento de pessoas e processos, inclusive de 

treinamento, valorização da competência, liderança e motivação. 

 Por outro lado, a delegação de competências, prática da gerência 

participativa, treinamento, incentivos e valorização dos funcionários, além do realce 

à importância do diálogo e da transparência no processo de comunicação, são 

premissas básicas integrantes das mensagens e folhetos que integram o Programa 

de Qualidade da empresa. 

 Cabe assim, à auditoria interna, dentre as suas funções, avaliar a prática dos 

princípios fundamentais das políticas de pessoal a saber: 

• ética nos relacionamentos internos e com a clientela, em todas as 

modalidades de atuação da organização, junto ao poder público e à 

sociedade em geral; 

• focalização no cliente e no resultado, como referencial para 

planejamento e ações estratégicas de pessoal; 

• cultura de resultado, como forma de aumentar a produtividade e 

viabilizar a visão de futuro; 
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• qualidade no trabalho e na vida, com efetiva melhoria de atendimento 

ao cliente, respeito aos valores culturais da sociedade e preservação 

do meio-ambiente; 

• espírito prospectivo, como fomentador da visão estratégica e da 

atuação com perspectiva de futuro; 

• compromisso e motivação, através do estabelecimento de sólida 

parceria entre a Organização e seu pessoal, com vistas ao 

atingimento dos objetivos e interesses da Empresa; 

• valorização da pessoa, reconhecendo sua condição de ser integral, 

dotado de consciência crítica, e sujeito social; 

• democratização das relações de trabalho, mediante transparência nos 

processos de deliberação e decisão, igualdade de oportunidades de 

participação, horizontalização da estrutura hierárquica, 

descentralização administrativa e trabalho cooperativo; 

• aprimoramento profissional, a partir do desenvolvimento da 

competência, de relações profissionais e de efetiva valorização do 

conhecimento; 

• liderança como fundamento da estrutura e da gestão. 

• parceria como forma de aprimorar o conhecimento e desenvolvimento 

da Empresa. 

Os aspectos pertinentes ao controle e auditoria interna, tratados no presente 

capítulo, evidencia a importância desses mecanismos, bem como do papel do 

auditor, no exercício das suas atividades, nos sistemas de controle empresariais. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDO DE CASO 

 

4.1. Situação de uma Instituição Financeira diante da Flexibilização Organizacional 

 

 A pesquisa elaborada para sustentação do presente trabalho, constitui-se de 

um levantamento efetuado numa instituição financeira de domínio público. Os 

valores – dados - apresentados e utilizados para a análise foram obtidos a partir de 

uma pesquisa realizada em 1997 (âmbito de agências) e, num segundo momento, 

na tentativa de confrontar os dados observados, foi realizada uma nova pesquisa 

em 1999 (âmbito da direção geral), a fim de avaliar o comportamento da empresa 

num horizonte de dois anos. Para avaliação da participação da auditoria interna no 

processo, nova pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar se os 

procedimentos de avaliação de controle contribuem ou prejudicam na ação 

dialógica prezada pela flexibilização organizacional. 

 A lógica de avaliação será na linha de pesquisa de Tenório, em que, através 

da implantação da Tecnologia da Informação, será verificada se as decisões foram 

ou não democráticas. Avaliaremos se o projeto de modernização da empresa  foi 

realizado numa perspectiva estratégica ou se foi numa perspectiva dialógica, além 

de verificar se a auditoria interna, no seu papel regulador, contribuiu ou dificultou no 

processo. 

 Tenório (op. cit.) tenta identificar, em sua pesquisa, se as empresas 

analisadas estão no caminhar para uma situação pós-fordista de gestão da 

produção, através de uma gestão gerencial dialógica. Sua pesquisa é parte da 

avaliação do comportamento gerencial diante da incorporação de tecnologias da 

informação oriundas do progresso científico-técnico; ele tenta verificar se o 

gerenciamento dessa incorporação se deu sob o enfoque tradicional de ações 

estratégicas ou sob o enfoque tradicional de ações gerenciais dialógicas. 
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 A proposta deste trabalho utilizando-se da mesma premissa de Tenório, é 

avaliar se durante a incorporação da tecnologia houve a participação ou não da 

auditoria interna na empresa analisada, desde a primeira pesquisa de 1997; se a 

atuação da auditoria foi centrada na racionalidade instrumental ou na racionalidade 

substantiva e, por fim, verificar se nos conceitos de auditoria aplicados existem 

características que permitiram a democratização nas relações de trabalho, através 

dos pressupostos habermasianos da ação comunicativa.  

 Ressalte-se, por oportuno, que não se tem aqui a pretensão de criticar os 

conceitos de auditoria e nem mesmo certificar-se se a empresa percorre ou não os 

rumos do pós-fordismo, defendida por Tenório. A pesquisa está centrada em 

identificar de que forma os conceitos de auditoria estão ou não relacionados com 

as variáveis estruturadas por Tenório, quais sejam: a)  ação gerencial; b) impacto 

das TIs na força de trabalho; c) gestão de recursos humanos; d) impacto na 

eficiência.  

 A pesquisa foi realizada através de questionários estruturados com 

diferentes estratos hierárquicos na estrutura organizacional de um banco público. A 

primeira variável tinha a finalidade de verificar até que ponto o comportamento do 

quadro dirigente do sistema-empresa estaria sendo compatível com ações 

gerenciais dialógicas. A segunda, analisar a percepção dos empregados quanto à 

importância por eles atribuída à incorporação dessas novas tecnologias de 

produção. A terceira corroboraria ou não os resultados da primeira variável, na 

medida em que  é nesse subsistema que a relação do mundo do trabalho com o 

mundo da vida mais interage por meio da própria substância que alimenta o 

processo do subsistema: o trabalhador. A quarta variável observaria se os 

empregados reconheciam a importância, por excelência, da flexibilização 

organizacional. 

 

4.1.1. Do questionário aplicado: variáveis 

 As perguntas de cada grupamento das variáveis foram as seguintes: 
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a) Quanto à ação gerencial 

 1. AUTOMAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO E DEMOCRACIA: Como você avalia a 

gestão da implantação da automação/informatização  no seu local de trabalho?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,23 e 1999 ⇒ 5,24) 

 2. MUDANÇA DE CULTURA: Você acredita que houve uma mudança na 

cultura organizacional do seu local de trabalho, após a implantação da 

automação/informatização?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,44 e 1999 ⇒ 7,23). 

3. RELAÇÕES COM SUPERIORES: A automação/informatização melhorou 

a comunicação entre você e sua chefia? 

Resultados: (1997 ⇒ 5,55 e 1999 ⇒ 6,00) 

4. RELAÇÕES COM SUBORDINADOS: A automação/informatização 

melhorou a comunicação entre você e seus subordinados?  

Resultados: (1997 ⇒ 4,58 e 1999 ⇒ 5,91) 

5. RELAÇÕES COM OS PARES: Qual a influência da 

automação/informatização no nível de colaboração e entendimento entre os 

colegas?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,90 e 1999 ⇒ 6,36) 

6. PARTICIPAÇÃO: A implantação da automação/informatização gerou um 

aumento de delegação de responsabilidade para você no processo de tomada de 

decisão?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,27 e 1999 ⇒ 5,99) 

7. COMPETÊNCIA TÉCNICA DOS LÍDERES: Você considera que a fase do 

processo de automação em que você atuou, foi conduzida por líderes/chefes de 
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notória competência técnica, ou seja, tinham conhecimento técnico para conduzi-

la?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,31 e 1999 ⇒ 5,68) 

8. COMPETÊNCIA INTERPESSOAL DA LIDERANÇA: Os líderes/chefes 

possuíam competência interpessoal para apoiar a implantação da 

automação/informatização?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,50 e 1999 ⇒ 6,00) 

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: Você considera que a empresa tem 

divulgado os resultados da automação aos seus empregados?  

Resultados: (1997 ⇒ 4,20 e 1999 ⇒ 4,67) 

 

b) Quanto ao impacto das TIs na força de trabalho  

 1. QUALIDADE DE VIDA: A implantação da automação/informatização no 

seu local de trabalho melhorou sua qualidade  de vida?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,25 e 1999 ⇒ 6,57) 

2. POSTOS D E TRABALHO: Você acha que a automação/informatização 

afetou o contingente da sua unidade operacional, isto é, houve "migração de 

funcionários" para outras unidades?  

Resultados: (1997 ⇒ 4,71 e 1999 ⇒ 6,49) 

3.  POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO: Você sentiu-se inseguro com a 

possibilidade de remanejamento para outra unidade ou cargo/função em virtude da 

implantação da automação/informatização? 

Resultados: (1997 ⇒ 7,20 e 1999 ⇒ 7,97) 
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4. MOTIVAÇÃO: Você acredita que a automação/informatização provoca no 

trabalhador uma maior motivação para o trabalho?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,45 e 1999 ⇒ 7,03) 

5. GRAU DE SATISFAÇÃO: Se você fosse avaliar o seu grau de satisfação 

com a automação, que nota daria?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,86 e 1999 ⇒ 7,14) 

6. MEDO: Você receou não estar preparado para as novas atribuições?  

Resultados: (1997 ⇒ 7,20 e 1999 ⇒ 7,97) 

 

c) Quanto à gestão de recursos humanos 

 1. PRESENÇA DO SINDICATO: Que julgamento você faz da atuação do seu 

sindicato, no sentido de esclarecer os impactos da automação/informatização sobre 

o trabalhador?  

Resultados: (1997 ⇒ 3,00 e 1999 ⇒ 2,94) 

2. PLANO DE CARGOS: em função da implantação de novas tecnologias, 

você considera que o atual Plano de Cargos e Salários da empresa está obsoleto?  

Resultados: (1997 ⇒ 4,34 e 1999 ⇒ 6,40) 

3. DESVIO DE FUNÇÃO: A partir da modernização das instalações através 

da microeletrônica, você acredita que seu atual cargo/função está compatível com 

suas novas atribuições?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,26 e 1999 ⇒ 7,51) 

 

d) Quanto ao impacto na eficiência 
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1.  IMPACTO NA EFICIÊNCIA: Qual o impacto da automação sobre a  

eficiência operacional, técnica e administrativa da empresa?  

Resultados: (1997 ⇒ 7,12 e 1999 ⇒ 8,21) 

2. QUALIDADE: O processo aumentou a satisfação do cliente (interno ou 

externo)?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,44 e 1999 ⇒ 7,48) 

3. PRODUÇÃO: Houve aumento na produtividade?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,84 e 1999 ⇒ 7,57) 

4. PERDAS: A automação permitiu uma diminuição no desperdício de 

tempo, insumos, recurso humanos ou capital?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,70 e 1999 ⇒ 7,24) 

 

4.1.2. Tabulação dos resultados 

 

QUADRO 1 – QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS PESQUISAS DE 1997 E 1999 

Pesquisa de 1997 Pesquisa de 1999 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 
M D P M D P 

AÇÃO 
GERENCIAL 

5,61 0,68 5,9 0,67 

IMPACTO das 
T.Is na Força de Trabalho 

6,11 0,94 7,26 0,76 

Gestão de Recursos 
Humanos 

4,58 1,69 5,58 2,44 

Impacto na 
Eficiência 

6,81 0,25 7,63 0,41 

Legenda: M = Média    D P = Desvio Padrão    T.I = Tecnologia da Informação 
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Diante dos resultados da pesquisa analisaremos a situação da empresa na 

perspectiva de flexibilização organizacional com a implantação de tecnologias e 

automação teceremos, a seguir, a percepção da auditoria interna no processo. Na 

análise final identificaremos se a participação da auditoria interna é apenas para 

avaliar controles quantitativos ou se de alguma forma  contribui na democratização 

das relações, quando da análise dos controles qualitativos. 

4.1.3. Análise de dados 

 

4.1.3.1. Quanto à ação gerencial 

 

 O resultado geral do tópico (quadro 1) com as médias:  (1997 ⇒ 5,61 e 1999 

⇒ 5,9), indica que a empresa está caminhando rumo ao processo de 

democratização. Aliás, como identificado por Tenório, a flexibilização, no Brasil, 

parece percorrer um continuum entre dois extremos: flexibilização defensiva - 

flexibilização ofensiva. 

 Atentando para o fato de que as respostas provêm do pessoal da linha de 

frente, quer-nos parecer que o caminhar em direção à democratização confirma a 

tese de Carbone (1991) sobre como o autoritarismo se processa em bases 

verticais; ele caminha de cima para baixo por meio da estrutura hierárquica mantida 

pela organização, e de forma continuada (sem interrupções); infere-se que, no 

âmbito de agências for feito um trabalho de democratização do ambiente de 

trabalho, partindo-se das gerências (principais administradores), é bastante 

provável que o fluxo por onde se desenvolve o autoritarismo se esgote 

progressivamente. A presença de uma administração mais aberta facultará 

caminho que viabilize a participação do corpo funcional da empresa, ampliando a 

oxigenação dos canais de informação e eliminando, na justa medida, a 

superconformidade “ativa” dos funcionários. 
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 Estendendo a análise ao nível dos indicadores que compõem o tópico, a 

“Participação” alcançou as médias: (1997 ⇒ 6,27 e 1999 ⇒ 5,99), superior, 

portanto, à média geral alcançada nos estudos da tese de Tenório. 

 O resultado do indicador “Participação” guarda coerência com as ações da 

empresa que, desde 1988, com a implantação do novo modelo organizacional de 

dependências, vem buscando a concretização do processo de Gestão Participativa 

(sob o aspecto genérico). 

 Os itens “Relação com Subordinados” e “Divulgação dos Resultados”, no 

entanto, influenciaram para baixo o indicador geral, com as médias: (1997 ⇒ 4,57 e 

1999 ⇒ 5,91) e (1997 ⇒ 4,20 e 1999 ⇒ 4,67), respectivamente.  

 Na análise dos comentários apresentados, particularmente no que diz 

respeito à divulgação pela empresa dos indicadores de desempenho, verificamos 

que não há, por parte dos respondentes, uma percepção concreta e objetiva quanto 

à divulgação destes indicadores, o que indicaria ruídos na comunicação interna. 

 Conforme se observa no resultado da pesquisa o pequeno aumento de 1997 

para 1999 foi influenciado, sobretudo, pelos itens “Mudança de Cultura” e “Relações 

com Subordinados”,  

 Para o item “Relações com Subordinados” que na pesquisa de 1997 

apontava 4,58, sob a justificativa de que a maioria dos respondentes não possuíam 

subordinados, o mesmo não ocorrera na pesquisa de 1999 (5,91). Atualmente os 

funcionários possuem novos canais informatizados para comunicação, o que 

facilitou bastante na troca de informações. Em 1998 a empresa disponibilizava um 

novo meio de comunicação interna denominado Agência de Notícias. Por esse 

meio, só em só em 1999, foram trocadas 10 milhões de mensagens. Ainda no final 

de 1998 é também disponibilizado o Correio Eletrônico para a rede local no âmbito 

de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Esse canal, apesar de ser temporariamente de uso informal,  tem facilitado 

bastante a integração entre os administradores e administrados. Percebe-se, neste 

ponto, que existe de fato uma certa aproximação entre os atores sociais dentro da 
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organização contrapondo à afirmação de Tenório (Op. cit.) no artigo “Tem Razão a 

Administração?” onde cita: “O que observamos é que o processo de trabalho, 

apesar das ‘modernidades’ promovidas pelas teorias racionais funcionais, não 

diminui o espaço entre administradores e administrados, continuando a força de 

trabalho como uma mercadoria ‘comprada’ para atuar no interior das organizações”. 

Ainda assim, para se ter uma clara percepção deste tópico, seria importante 

que fossem analisados, paralelamente a outros indicadores como nível de 

satisfação dos funcionários, os ganhos com a informatização, clima organizacional 

etc. Essa análise seria importante, uma vez que os questionários foram aplicados 

em ambientes diferentes, apesar de estarem inseridas numa mesma 

hierarquização burocrática que rege a organização. 

 Cabe salientar que o quesito “Mudança de Cultura” maior média, indicando 

que os consultados percebem que o processo de informatização tem contribuído 

para essa mudança. A posição da empresa é semelhante à das empresas 

analisadas por Tenório, com uma média de: (1997 ⇒ 6,44 e 1999 ⇒ 7,23), contra 

6,39 das outras empresas. É de se observar que gradativamente o corpo funcional 

passa a aceitar a nova realidade da empresa. O processo de informatização 

começa a ser aceito como irreversível, mesmo que as atividades passem a ser 

burocratizadas com rotinas padronizadas.  

Sob esse enfoque, Chiavenato (1993: 29) lembra que: “Atendendo às normas 

e regulamentos impostos pela burocracia, o funcionário se torna simplesmente um 

executor das rotinas e procedimentos, os quais passa a dominar com plena 

segurança e tranqüilidade com o passar do tempo”.   

 Os indicadores “Relações com Superiores” e “Relações com os pares”, que 

também tiveram um pequeno aumento, pode ter decorrido em vista das facilidades 

que foram implementadas para racionalizar a troca de informações, o que nos leva 

a crer, no primeiro momento, que estamos nos dirigindo à uma ação gerencial 

dialógica. Porém, não podemos esquecer, por outro lado, o posicionamento de 

Morgan (1996:24) ante a sua afirmativa de que “...com efeito, ferramentas e 

instrumentos são dispositivos mecânicos inventados e aperfeiçoados para facilitar 

na consecução de atividades orientadas para um fim particular”. 
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A exemplo do tópico anterior, estes indicadores também devem ser 

analisados em conjunto com outros indicadores, caso contrário estaremos 

incorrendo em erros de interpretação que podem não retratar a realidade.  Não 

podemos esquecer que, no sentido Weberiano, a racionalidade implica adequação 

dos meios aos fins.  

A esse respeito Chiavenato (1983: 25) assevera que:  

 “No contexto burocrático, isto significa eficiência. Uma organização é 
racional se os meios mais eficientes são escolhidos para a implementação 
das metas. No entanto, são as metas coletivas da organização e não as 
dos seus membros individuais que são levadas em consideração. Deste 
modo, o fato de uma organização ser racional não implica necessariamente 
que seus membros ajam racionalmente no que concerne às suas próprias 
metas e aspirações. Muito pelo contrário, quanto mais racional e 
burocrática se torna uma organização, tanto mais os membros individuais 
se tornam simples engrenagens de uma máquina, ignorando o propósito e o 
significado de seu comportamento”. 

 Todos os demais indicadores tiveram um pequeno aumento com exceção do 

item “Participação”. Na pesquisa anterior foi apontado que a empresa estaria 

buscando a concretização do processo de Gestão Participativa através da 

implantação do NMOA - Novo Modelo Organizacional de Agências, todavia, não 

houve nenhum programa de forma similar no âmbito da direção geral. Isso pode ser 

percebido no próprio resultado, quando os respondentes se manifestaram no 

sentido de que as decisões não foram descentralizadas, ou seja, mesmo com o 

processo de automação as decisões ainda são competência somente dos escalões 

superiores. Talvez este fato ocorra pelo fato de que os funcionários desses 

departamentos dificilmente estão diante de situações de negociação direta com os 

clientes, para efetivação de negócios.  

A partir de 1999 o Banco adotou um novo modelo de Gestão e Desempenho 

Profissional, cuja finalidade, além de avaliar o desempenho do funcionário, 

preocupa-se em verificar o seu aproveitamento quanto aos resultados atingidos, e 

analisar se há consonância com as metas estipuladas no acordo de gestão, 

passando a assumir um pouco mais de responsabilidades naquilo a que for 

designado.  
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 Os indicadores “Competência Técnica dos Líderes” e “Interpessoal da 

Liderança”, também tiveram um pequeno aumento, todavia, não superaram os 

resultados alcançados por outras organizações. Os resultados causam estranheza, 

visto que as unidades consultadas estão bem próximas do departamento 

responsável pela automação/informatização de toda a empresa. Era de se esperar, 

neste caso, que os líderes do processo de automação apresentassem maior 

competência técnica e interpessoal para a condução do processo. Diante de tais 

resultados, resta-nos crer que o processo de automação ainda está voltado à ação 

gerencial monológica; certamente a implementação de novas tecnologias ainda é 

feita de forma autoritária sem conhecimento prévio das áreas, além de não haver 

adequado direcionamento das pessoas para conduzirem os os processos. Neste 

caso, nos parece que o caminhar em direção à democratização está atrelada ao 

autoritarismo. A afirmação atribuída ao trabalho realizado em 1997 pode ser válida, 

entretanto, percebe-se que a eliminação dos fluxos onde se desenvolve o 

autoritarismo está sendo muito lenta.   

 No indicador “Divulgação de Resultados”, apesar do pequeno aumento, 

ainda está abaixo da média do mercado. Conforme indicado no trabalho de 1997, 

ainda se percebe que não há, por parte dos respondentes, uma percepção concreta 

e objetiva quanto à divulgação destes resultados, o que indicaria ruídos na 

comunicação interna. É muito comum ouvir dentro da organização, que a 

automação de fato minimiza as atividades burocráticas e, no primeiro momento, as 

pessoas esperam que a carga de trabalho também seja minimizada, entretanto 

ocorre que, juntamente com todo o processo, há sempre um enxugamento do 

quadro tornando as percepções mais negativas, ou seja, em vez dos resultados 

trazerem bons reflexos, os funcionários são conduzidos a uma percepção mais 

pessimista fazendo com que este indicador fique abaixo da média do mercado. 

Entretanto, a empresa vem, deste 1997, publicando as ações quanto a 

informatização nos seus balanços com uma visão voltada às atividades fins, 

esquecendo de divulgar os resultados para os funcionários da área meio. 

 É bem verdade que em face do processo de ajustes e mudanças que a 

empresa atualmente passa, dificilmente estaria divulgando os resultados de 

enxugamento interno, o que provavelmente causaria um desconforto que poderia 
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comprometer todo o processo de informatização. Sabe-se que estudos paralelos 

são conduzidos para minimizar custos administrativos. Isso, aliado ao fato anterior, 

dificulta uma ação dialógica, principalmente por parte da empresa, reforçando 

assim um direcionamento um pouco mais concentrado na razão instrumental. 

 A seguir descreveremos as percepções e ações no âmbito de Auditoria 

Interna e Controles, nos indicadores analisados, quanto à ação gerencial: 

1 - AUTOMAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO E DEMOCRACIA 

2 - MUDANÇA DE CULTURA 

3 - RELAÇÕES COM SUPERIORES 

4 - RELAÇÕES COM SUBORDINADOS 

5 - RELAÇÕES COM OS PARES 

6 - PARTICIPAÇÃO 

7 - COMPETÊNCIA TÉCNICA DOS LÍDERES 

8 - COMPETÊNCIA INTERPESSOAL DA LIDERANÇA 

9 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

1 - AUTOMAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO E DEMOCRACIA: 

 

 A auditoria interna tem como premissa básica a avaliação da gestão em 

qualquer negócio/área da organização. Nesse sentindo, não poderia ser diferente 

na área de automação/informatização, cujos princípios de atuação focam vários 

aspectos de negócio, serviço e comportamento de seus funcionários. A auditoria 

nesse foco, dentre outros aspectos, avalia: 

• se a solução adotada atende aos requisitos de negócio; 
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• se houve autorização e orçamento financeiro para os dispêndios; 

• se foram observados os requisitos de segurança, confiabilidade, 

efetividade e desempenho na solução adotada; 

• se foram observadas as necessidades do cliente/usuário na definição 

da solução (helps, manuais, instruções, ergonomia, usabilidade etc); e 

• se houve transparência nos processos de deliberação e decisão, 

igualdade de oportunidades de participação, descentralização 

administrativa e trabalho cooperativo. 

 A adoção de mecanismos como o JAD facilita a atuação da auditoria no 

sentido de avaliar a participação de todos os funcionários no processo, ensejando 

melhor democratização na definição dos processos de automação. 

 

èConsiderações do autor acerca dos resultados obtidos 

 Geralmente a automação e a informatização são adotadas nas organizações 

para suportar um negócio ou serviço, cujas definições partem do nível estratégico e 

tático, ou seja, elas raramente surgem de idéias do nível operacional. Todavia, as 

avaliações de desempenho e efetividade são, eventualmente, emergidas pelas 

manifestações do nível operacional, contribuindo para o aperfeiçoamento e 

melhoria das soluções adotadas.  

 Silva (2000: 31) destaca a importância quanto ao comportamento da 

empresa nesse sentido e ensina que:  

 “As empresas devem estar seguras disso, entendendo que embora os 
processos sejam elaborados nos níveis tático e estratégico, é no nível 
operacional que eles são depurados até adquirirem o desenho final. Um dos 
princípios mais importantes no estabelecimento dos controle é essa 
depuração natural do processo que possibilita sua identificação automática, 
uma vez que se entende que os profissionais tenderão a adaptar ou, no 
mínimo, sugerir a melhor forma de executar esta ou aquela tarefa, diminuindo 
em muito o risco explícito no processo”. 
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 Nas organizações raras vezes são adotadas medidas para a satisfação do 

usuário, ensejando que toda e qualquer adaptação da 

automatização/informatização é o usuário quem deve se adaptar à solução 

implementada. O papel da auditoria nesse caso é recomendar soluções alternativas 

para o gestor do negócio/produto nos casos mais graves detectados. Entretanto, 

isso só seria percebido quando a auditoria estivesse atuando naquela área, onde 

nem sempre é possível, em se tratando de implantação, já que raramente existe 

disponibilidade de recursos para atuação em todas as áreas/negócios da empresa. 

 Para o resultado alcançado na pesquisa, (5,24) na escala de 1 a 10, embora 

na avaliação dos resultados ensejassem um caminhar à democratização, é 

possível afirmar que a participação da auditoria nesse processo é de fundamental 

importância. Nos instrumentos utilizados existe a avaliação da manifestação dos 

usuários quando da implantação de soluções tecnológicas, o que, de certa forma, 

contribui para a solução dos desvios e anomalias que prejudicam o processo. Em 

termos práticos sempre se faz entrevistas com os usuários no sentido de identificar 

o nível de satisfação e participação dos mesmos diante o processo. 

 Pesquisas recentes realizadas na empresa em análise, com questões 

“quanto à satisfação de atendimento da gestão tecnológica”, apresentaram os 

seguintes resultados: 

• 69% das unidades estratégicas consideraram que a Unidade 

responsável pela tecnologia têm solucionado os problemas que a sua 

unidade apresenta; 

• 71% consideraram que as soluções tecnológicas são feitas em 

parceria; 

• 54% consideraram que as soluções tecnológicas são inovadoras; 

• 73% consideraram que as soluções tecnológicas são confiáveis; 

• 71% consideraram que as soluções tecnológicas transmitem 

confiança aos seus produtos; 
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• 77 % consideraram que as soluções tecnológicas agregam valores 

aos negócios de sua unidade. 

 Os percentuais avaliados, em relação aos os usuários, são utilizados como 

subsídios de análise para novas auditorias. Todavia, na pesquisa em análise, 

manifestações pontuais sobre o processo de atuação da Unidade de Tecnologia 

são observadas pela auditoria com mais cuidado. Dentre essas manifestações 

destacamos as seguintes: 

• o atendimento telefônico da Unidade de Tecnologia não é eficiente; 

• existe carência da Unidade de Tecnologia em informar a situação das 

demandas; 

• existe carência no suprimento de soluções de automação bancária 

nas agências de atendimento à clientela; 

• demora no atendimento de assistência técnica que está aquém da 

concorrência; 

• carência nas alterações de sistemas, aquisições/avaliações de 

equipamentos; 

• desconhecimento da Unidade de Tecnologia da realidade nas 

agências de atendimento à clientela; 

• soluções de baixa evolução tecnológica oferecida pelos fornecedores; 

• necessidade de aproximação de técnicos junto aos clientes, através 

da descentralização; 

• necessidade, por parte de alguns funcionários, de treinamento 

específico - Recursos Humanos - devido a baixa receptividade; 

• são poucos os aliados na Unidade de Tecnologia para entender às 

necessidades das demais unidades e para estimular a parceria; 
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• postura de impor soluções em vez de atender necessidades reais dos 

gestores; 

• postura burocratizadora de processos, principalmente no que se refere 

ao atendimento de solicitações de demandas; 

• não compartilhamento com as demais unidades quanto à 

responsabilidade das informações; 

• baixa disseminação das soluções tecnológicas agregadas aos 

clientes sobre seus novos produtos; 

• carência na divulgação das responsabilidades de cada área interna na 

Unidade de Tecnologia; 

• soluções que, em vez de se adequarem aos processos, estes são 

forçados a se adaptarem à elas, deixando a solução lenta ou com 

maior custo; 

• descumprimento dos prazos estabelecidos sobrepostos pelos 

interesses da Unidade de Tecnologia em detrimento das 

necessidades das áreas de negócio; 

• utilização de um linguajar técnico que dificulta o entendimento dos 

usuários; 

• carência no entendimento dos negócios pelos analistas de 

informática; 

• carência no envolvimento dos gestores aos processos de 

desenvolvimento/implantação de soluções tecnológicas para evitar 

surpresas desgastantes; 

• necessidade de canalizar as comunicações com os gestores; 

• intempestividade e/ou ausência, por parte de certas áreas, de 

respostas adequadas às consultas dos gestores ou clientes; 
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• postura de superioridade quando da informação dos clientes sobre os 

procedimentos necessários, esquecendo que é ela a responsável pela 

prestação de serviços; 

 Os auditores internos utilizam-se dos resultados para avaliação do nível de 

comprometimento e participação dos integrantes. Deles partem as ações de 

melhoria e recomendações no âmbito tático e estratégico da organização.  

 

2 - MUDANÇA DE CULTURA: 

 

 A manifestação de mudança de cultura é percebida até mesmo na auditoria 

interna. Avanços tecnológicos obrigam, forçosamente, que os procedimentos de 

auditoria se adaptem à eles, de forma tal que os instrumentos de análise sejam 

compatíveis com a realidade. Uma dessas novas tendências é a chamada Auditoria 

de Gestão que demonstra, na visão de Grateron (1999: 39), a seguinte preocupação 

quanto a avaliação de controle:  

 “As profundas limitações dos sistemas tradicionais de contabilidade 
utilizados no setor público, para avaliar gestão, têm sido a motivação 
principal da procura de sistemas modernos de informação, que considerem 
medições não só monetárias, mas que permitam também, a avaliação da 
qualidade da gestão pública no que diz respeito a eficiência, eficácia e 
economia. 
 A consolidação de uma Auditoria de Gestão, seja através de 
indicadores de gestão ou de outra técnica, não só constitui um aporte 
importante na modernização da Administração Pública e do Estado; mas 
também, representa a materialização de uma exigência técnica derivada da 
própria globalização para ajudar aos gestores públicos a atingir os objetivos 
de modo econômico, eficiente, eficaz e transparente. Destaca-se, ao 
mesmo tempo, a importante contribuição da Auditoria de Gestão na 
modernização das gestões públicas; estes últimos, como verdadeiros 
agentes de mudanças para uma nova cultura organizacional”. 

 Nos últimos anos tem sido bastante discutido o papel da auditoria e suas 

diferenças em relação à tradicionalmente executada. Tem-se exigido das auditorias 

o aperfeiçoamento de seus processos de trabalho, bem como a qualidade de seus 

produtos, cujo requisito está sendo a sua atuação como “Agentes de Mudanças”. 
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 O mercado está cada vez mais competitivo e globalizado. Não se negocia 

mais em uma única língua. As empresas precisam responder rapidamente às suas 

necessidades e buscar soluções que assegurem vantagem competitiva e 

posicionamento estratégico. Nesse cenário de mudanças as unidades de auditoria 

interna não podem ficar desassociadas desse processo. Os administradores, os 

clientes, os acionistas, os órgãos reguladores, a sociedades e os próprios 

funcionários esperam muito mais da auditoria interna: uma atuação voltada para 

fortalecer a vantagem competitiva e agregar valor às atividades da empresa, 

orientadas para uma visão de negócios. 

 A especialização também se faz necessária para avaliar os novos controles, 

novas regras de negócio, nova atuação dos participantes, novos conceitos de 

trabalho, novas formas de relacionamento com clientes, subordinados, chefias, 

governos e órgãos reguladores. Tal aspecto é analisado por Grateron (1999: 26) da 

seguinte maneira: 

 “Pode-se afirmar que o processo de mudanças como uma 
conseqüência  imediata da necessidade de adaptação às exigências do 
desenvolvimento tecnológico, é profundo e generalizado, atingindo 
especialmente, o mundo dos negócios e seu cenário, onde aparece o 
contador público e auditor. Sistemas de informações, Sistemas de Controle 
e Modelos de Gestão são apenas alguns dos aspectos que mais 
rapidamente devem adaptar-se às mudanças do cenário de forma que 
possa garantir o atingimento eficaz e eficiente das metas e objetivos da 
organização, permitindo a sua sobrevivência no tempo ou a perenidade. A 
medição permanente da coerência entre as metas e objetivos e os 
resultados obtidos da administração dos recursos, no que diz respeito ao 
benefício social, através da utilização de parâmetros ou indicadores de 
gestão apropriados, é uma preocupação comum aos gestores públicos 
contemporâneos”.  

 

 As próprias auditorias internas das instituições financeiras têm ajustado seus 

quadros por especialidades, surgindo novas especificações como, dentre outras: 

auditoria de sistemas, auditoria contábil, auditoria de crédito, auditoria internacional, 

auditoria de gestão, auditoria de desempenho, auditoria eletrônica, auditoria 

operacional, auditoria de economia, auditoria de finanças, auditoria governamental, 

auditoria administrativa. 
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 Esses novos departamentos possibilitam que as auditorias internas 

desenvolvam equipes chamadas multidisciplinares, onde a atuação passa a ser 

mais abrangente, cujas medidas se aproximem mais dos interesses do 

cliente/auditado.  

 A auditoria interna assessora no sentido de conscientizar a nova realidade e 

a importância da mudança da cultura, seja ela em função dos rumos da empresa, 

dos rumos do mercado, da atuação da concorrência, das pressões de fiscalização 

externa, das pressões sociais e dos interesses dos acionistas, dentre outros 

fatores. 

 Também avalia se essa mudança de cultura não está ferindo os direitos dos 

funcionários nos aspectos saúde, satisfação profissional, desempenho profissional, 

clima organizacional, motivação e produtividade.  

 Do ponto de vista da razão instrumental avalia se os resultados alcançados 

estão de acordo com os planejados; busca identificar os possíveis desvios, analisa 

os controles para minimização dos riscos operacionais como boicote, falhas, 

fraudes e suborno. Verifica se a nova cultura permite melhores resultados de 

desempenho dos negócios da empresa, se está de acordo as leis sociais e se 

mantém sincronia com os interesses dos acionistas e órgãos reguladores. 

 

èConsiderações do autor acerca dos resultados obtidos 

 

 1. A melhor maneira de atuação da auditoria seria no planejamento das 

incorporações, no sentido de identificar antecipadamente as reações dos 

participantes, sejam elas no âmbito interno ou nos interesses externos. Embora 

essas pesquisas não sejam de responsabilidade da auditoria e sim de 

departamentos de prospecção/criação/reorganização de produtos/serviços, é bom 

lembrar que, nas fases de planejamento de qualquer produto/serviço/reorganização, 

existem mecanismos de controle, que podem ser utilizados pela auditoria, para 

contribuírem na avaliação do impacto de mudança organizacional, de forma a 

identificar e prevenir possíveis desvios que possam ocorrer. 
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 2. Muito embora seja importante a participação da auditoria interna em 

qualquer planejamento de produtos/serviços/reorganização ela, na maioria das 

vezes, em função da escassez de recursos ou da falta de especialização pelo 

assunto, não consegue acompanhar essa fase. Todavia, ocorre que, em muitos 

casos, a análise é feita a posteriori, ou seja, após a implantação ou lançamento, 

cujos resultados podem não ser tão eficientes, na medida em que os reflexos 

negativos ou positivos já surtiram efeitos. 

 

3 e 4 - RELAÇÕES COM SUPERIORES e RELAÇÕES COM SUBORDINADOS: 

 

 Neste ponto a auditoria avalia se os canais de comunicação existentes 

propiciam a melhor interação na relação empregado-empregador. A preocupação é 

a de que o fluxo de informações ocorra de forma uniformizada, seja ascendente ou 

descendente em todos os níveis e unidades da empresa, preservando-se as 

questões estratégicas e de segurança. Avalia se existem condições para respostas 

às consultas, críticas e sugestões dos empregados, e como elas são tratadas no 

âmbito tático e estratégico e busca, ainda,  identificar e avaliar os mecanismos 

informais existentes que possibilitem debates sobre a dinâmica dos negócios e 

interesses dos funcionários. 

 Existem aplicativos informatizados utilizados para melhorar ou facilitar a 

comunicação entre os participantes; dentre eles podemos destacar: a) bolsas de 

idéias; b) fraudes ou denúncias; c) correio eletrônico; d) páginas de perguntas e 

notícias na Internet/Intranet; e) Help desk via (0800); f) pesquisas de satisfação e 

clima organizacional; e, g) avaliações de desempenho dos funcionários. 

 A prática mais comum, dentro das organizações, é a utilização desses 

mecanismos para identificar carências, ameaças e oportunidades, ante a relação 

empregado e empregador. Não obstante, a própria auditoria interna, também, 

busca identificar focos de problemas nesses instrumentos, no sentido de associá-

los às justificativas de falhas operacionais.  
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5 - RELAÇÕES COM OS PARES: 

 

 A forma de avaliação do nível de colaboração e entendimento entre colegas 

é feita através da análise dos resultados alcançados nos trabalhos elaborados nas 

equipes.  

 Equipes de Auto Desenvolvimento do programa da Qualidade são atividades 

que busca o envolvimento entre colegas nos processos de mudanças. As suas 

atividades visam a identificar e resgatar as opiniões entre os colegas quanto aos 

processos em análise, buscando, de forma democrática, as melhores soluções e 

idéias inovadoras. A automação propicia esses entendimentos pela rapidez e 

agilidade nas trocas de informações. 

 A outra forma de avaliar a integração entre os colegas é através da existência 

de grupos de trabalhos ou comitês e equipes auto-gerenciadas. Esses são os 

modelos mais difundidos nas organizações, onde, de forma democrática, busca-se 

a integração dos grupos a partir de representantes de diversos segmentos.  

 A auditoria, a partir dessas equipes, avalia: 

• se existe periodicidade nas reuniões e se as decisões foram tomadas 

dialogicamente; 

• o nível de participação e colaboração dos integrantes; 

• se os resultados alcançados foram satisfatórios e se agregaram 

valores de forma a compensar os custos despendidos; 

 

6 - PARTICIPAÇÃO  
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 A auditoria interna, quando atua nos processos de mudanças, avalia o nível 

de participação dos funcionários para exercerem julgamento sobre a habilidade dos 

gestores na delegação de responsabilidades. 

 Nesse caso avalia, também, se houve sobrecarga de responsabilidades, e se 

existem os controles de desempenho e de respostas às demandas. 

 Identifica se os usuários respondem às solicitações acordadas e se foram 

negociadas de forma democrática. Avalia se o nível de melhorias nos processos foi 

resultante das manifestações dos usuários; se os resultados das reuniões e 

feedbacks de acordos de trabalho contribuíram para melhorias de processo e se 

efetivamente agregaram valor à organização e o desempenho dos funcionários 

quanto: 

• ao excesso ou carência das informações e instruções sobre o novo 

processo; 

• à dificuldade de acesso às informações; 

 Verifica se os administradores possuem a habilidade de: 

• visualizar a administração como um processo descentralizado, 

participativo e de consenso de indivíduos; 

• incentivar a formação de equipes de qualidade ou grupos de melhoria 

contínua. 

 

7 - COMPETÊNCIA TÉCNICA DOS LÍDERES 

 

 A auditoria de gestão possui como premissa a avaliação da competência 

técnica, da responsabilidade e da alçada dos administradores. 

 Quando do não atingimento de metas ou mesmo da incapacidade dos 

administradores busca-se identificar os motivos de forma a suprir carências e 
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necessidades. As alternativas mais comuns para o aperfeiçoamento são os 

treinamentos internos em que eventualmente os próprios auditores desenvolvem 

treinamentos durante as auditorias. Em casos extremos sugere-se o rodízio do 

administrador para outros departamentos ou associa-se a eles consultores 

especializados para a condução dos processos.  

 A auditoria interna participa eventualmente de processos seletivos de 

administradores a fim de avaliar se os requisitos mínimos de qualificações estão 

contemplados e se seguem as normas estabelecidas pela empresa. 

 Para a área de Tecnologia da Informação existem auditores especializados, 

que contribuem na avaliação da competência técnica para condução de serviços e 

liderança de equipes.  

 Um dos instrumentos utilizados para avaliar a competência dos líderes é o 

questionário aplicado aos funcionários, que visa a identificar as percepções dos 

empregados diante dos seus líderes. Trata-se de um mecanismo que propicia o 

feedback aos administradores diante de sua postura na empresa. Outras técnicas 

como entrevistas, observação e reuniões também são mecanismos utilizados para 

identificar carências e potencialidades 

Por meio desses instrumentos pode-se também avaliar: 

• se existe controle das atividades sob a condução dos líderes e de 

seus subordinados; 

• se o nível de autodesenvolvimento é compatível com as necessidades 

do trabalho; 

 

8 - COMPETÊNCIA INTERPESSOAL DA LIDERANÇA 

 

 O líder para ter a habilidade em disseminar os objetivos da organização, 

assim como em apoiar a implantação de novos processos, deve estar motivado e 

engajado nas necessidades da empresa. Muitas vezes, isso somente é avaliado 
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através dos resultados alcançados nos acordos de trabalho realizados entre os 

líderes e escalões superiores. 

 Casos de desvios de função são tratados conforme a sua relevância, 

passando, desde simples negociações e registros em relatórios de auditoria, até 

apuração de responsabilidades. 

 Nessa fase, a auditoria tem como objetivo avaliar: 

• a freqüência das reuniões realizadas com os seus subordinados e os 

resultados alcançados; 

• as manifestações dos funcionários, em relação à postura dos líderes, 

por meio de entrevistas e questionários; 

• se houve engajamento e habilidade do líder para a condução das 

mudanças, clarificando a importância do processo, assim como da 

necessidade da participação de todos; 

• se o líder possui capacidade de multiplicar idéias e os objetivos da 

organização. 

 Cabe à auditoria interna estar atenta às novas exigências de mercado quanto 

às características que os novos gerentes devem possuir, sendo elas assim 

definidas: 

• ser bons na arte de  trazer à tona o comprometimento de seus 

subordinados para com os planos da empresa; 

• as suas habilidades motivacionais devem preceder às suas 

habilidades de monitoração; 

• ter capacidade de formar e trabalhar em equipe, sempre sintonizado 

com as estratégias da empresa; 

• ter uma boa dose de flexibilidade e independência; 
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• ter agressividade devidamente temperada pela capacidade de 

adaptabilidade e autocontrole; 

• ter grande capacidade de iniciativa, inovação e ações com 

flexibilidade; 

• ter grande senso de mudanças permanente, emergentes de consenso 

ou inspiradas por lideranças; 

• praticar a ética e o respeito pela autonomia dos outros; 

• entender que interesses individuais e coletivos se completam; 

• entender que a administração existe para estimular crescimento, 

criatividade, transformação e sinergia; 

• ter capacidade para encorajar a auto-ajuda, responsabilidade 

individual e ajuda mútua; 

• entender que a verdadeira gerência é a que busca o desenvolvimento 

das pessoas através do trabalho.  

 

9 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Para compatibilizar os interesses divergentes entre o Banco e seus 

empregados, é política da empresa que os mesmos estejam informados quanto ao 

desempenho da organização. 

 Os instrumentos de divulgação devem estar disponíveis para todos de forma 

transparente. A auditoria verifica, nesse caso, se: 

• os dispositivos são de fácil acesso; 
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• o líder propicia a divulgação dos resultados e a discussão entre os 

empregados para conscientização; 

• os dados são fidedignos e não tendenciosos; 

• existem estudos e ações para superar resultados; 

• os administradores estão conscientes da necessidade de melhoria de 

processos; 

• há consenso de que os resultados alcançados foram fruto do esforço 

de todos e que a participação ainda deve prevalecer; 

• os dados são tratados apenas no âmbito interno para preservação do 

sigilo; 

 

4.1.3.2. Impacto da tecnologia da informação na força de trabalho 

 

 A média geral em 1997 de 6,11 (quadro 1) indicava uma forte tendência à 

aceitação de novas tecnologias. Comparativamente às demais empresas 

pesquisadas por Tenório, a posição da empresa era ligeiramente inferior (6,11 

contra 6,68). Esse mesmo desempenho se verificava em cada tópico que 

compunha o referido item. 

 O indicador “Possibilidade de Remanejamento”, com média de 6,92 em 

1997,  confirmava a preocupação dos empregados quanto à sua permanência no 

atual local de trabalho. Tal quantitativo indicava a ação estratégica (monológica) da  

Empresa e o impacto observado na força de trabalho. Os seguintes fatos foram 

lembrados pelos empregados em suas respostas à questão aberta, segundo ponto 

de vista dos pesquisados, que aludiram aos  seguintes fatos nos comentários 

adicionais ao questionário: 

A “demissões tempestivas provocam a procura de outras atividades mais 

rentáveis e que atendam as necessidades básicas”. 
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A “redução de funcionários anterior a automação gerou problemas 

incontornáveis”. 

 A mesma tendência se repetia, porém de forma mais acentuada, no item 

“Posto de Trabalho”, com média observada de 4,84. 

 Quanto à “Qualidade de Vida” e “Grau de Satisfação” com médias de 5,27 e 

5,91, respectivamente, as respostas situaram-se abaixo da média das empresas 

estudadas por Tenório (6,40 e 7,02, nesta ordem), o que seria reflexo dos impactos 

na força de trabalho das medidas de ajuste em andamento. Os comentários 

predominantes apresentados pelos consultados foram os seguintes: 

A “a empresa deu maior importância às máquinas que aos funcionários”. 

A “a empresa superestimou o poder de substituição do homem pela 

máquina”. 

A “nível de stress acentuado pela utilização de sistemas deficientes”. 

 De se registrar que o tópico “Motivação” obteve média (6,49), superior ao 

item geral, mas abaixo do observado nas empresas comparativas (7,28). 

 O tópico “Medo”, com média 7,25, indica que o receio dos empregados de 

não se encontrarem preparados para novas atribuições tenderia a ser minimizado, 

indicando que maior eficácia no treinamento e na comunicação poderia levá-los  a 

uma condição bem melhor para absorção dos impactos da tecnologia. . 

 Sobre a questão “Reações” observou-se na pesquisa, uma incidência de 

14,20% das respostas nos itens Resistência a Mudança e Participação, 

demonstrando que apesar de haver certa relutância pela implantação de novas 
tecnologias, os pesquisados estavam dispostos a dar sua parcela de contribuição, 

o que se ratificaria pelo quantitativo de 11,76%, obtido no item “Colaboração”. 

 Também afloravam na resposta às situações alusivas ao “Stress” com um 

total de 11,14% e “Frustração”, de 9,54% 
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 Além dos comentários adicionais apresentados pelos empregados no item 

“Qualidade de Vida”, cabe-nos, ainda, assinalar os seguintes comentários, como 

determinadores dos assinalamentos referidos: 

 A “serviço sendo devolvido às agências sem retorno da mão-de-obra”. 

 A “a ineficiência dos equipamentos e inoperância dos sistemas geram 

frustrações a clientes e funcionários, prejudicando a imagem da empresa e do 

produto”. 

 Em relação à questão sobre “Treinamento” - a automação provocou uma 

necessidade de treinamento para assumir suas novas atribuições? E, se houve 

necessidade de treinamento, a empresa correspondeu a esta expectativa? - Obteve 

as seguintes respostas: 87,91% dos entrevistados responderam que houve 

necessidade de treinamento e 67,29% afirmaram que a empresa não correspondeu 

a essa necessidade. 

 

4.1.3.2.1. Na  nova pesquisa de 1999 

 

 A média geral que sofreu um considerável aumento, passando de 6,11 para 

7,26, reafirmava a tendência da empresa em aceitar as novas tecnologias, 

conforme observado na pesquisa anterior - 1997. 

 Comparativamente à pesquisa de 1997 todos os indicadores apresentaram 

significativos aumentos. Os indicadores “Possibilidade de Remanejamento” e 

“Posto de Trabalho”, com média de 8,37 e 6,49, respectivamente, diferentemente 

do resultado da primeira pesquisa, mostravam que as preocupações entre os 

funcionários de base (Agências) e de direção geral, quanto à sua permanência no 

atual local de trabalho e migração para outras áreas, são diferentes. Os 

funcionários da direção geral normalmente não sentiam receio de que poderiam ser 

dispensados ou remanejados para outras áreas; esta percepção é fruto dos reflexos  

históricos que afirmavam estabilidade nos órgão públicos, fato que não está mais 
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ocorrendo. Para reforçar a despreocupação havia, nos últimos dois programas de 

demissão voluntária do Banco (PDV e PAQ), o impedimento dos funcionários da 

direção geral de participarem do programa. Ressalte-se, por oportuno que, de junho 

de 1997 a junho de 1999 houve uma considerável redução do quadro de 

funcionários, passando de 80,3 mil para 70,9 mil. 

 Existe também um outro fator que diferencia as metas estipuladas entre os 

funcionários de agências e os funcionários da direção geral, quando do acordo de 

trabalho. As pressões exercidas são diferenciadas: enquanto os de agências são 

avaliados conforme a quantidade de vendas de produtos, os da direção geral são 

avaliados com critérios mais qualitativos.   

 O indicador “Qualidade de Vida”, com média 6,57, passou a ser superior ao 

observado na pesquisa anterior, com média 5,27. Entretanto, estava muito próximo 

das demais empresas que apresentaram média de 6,40. Neste indicador percebeu-

se que os funcionários passaram a estar mais adaptados ao uso da informatização 

e que gradativamente receberam melhores condições de qualidade no trabalho. É 

importante frisar que o órgão da direção geral normalmente recebe melhores 

equipamentos e soluções informatizados que nas agências. Isto decorre 

principalmente pelo inadequado dimensionamento ou por interesses diversos nas 

distribuições dessas soluções. 

 O indicador “Grau de Satisfação” também teve um aumento significativo, 

com média 7,14, reforçando o item anterior quanto a qualidade no trabalho. Neste 

ponto existe uma diferença com relação aos funcionários de agências, pois os 

mesmos não ficam permanentemente dependentes das disponibilidades dos 

sistemas informatizados. Na pesquisa de 1997 houve a reclamação generalizada 

de que a automação não estava atendendo a contento os serviços de base, dada a 

morosidade e a deficiência dos sistemas. Na nova pesquisa houve alguns 

indicativos nos comentários de que o tempo de atendimento dos sistemas 

melhoraram substancialmente.   

 O indicador “Motivação”, que teve média 7,03,  continuou sendo inferior ao 

observado em outras empresas. Aqui o que prevalecia era a consciência de que os 

processos estavam sendo informatizados  ou mecanizados do ponto de vista mais 
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burocrático. Isto nos levou a crer que os funcionários da direção geral traziam 

consigo a sutil percepção de estarem sendo robotizados gradativamente. Neste 

ponto, não se detectou nenhum tipo de trabalho dentro da empresa que 

minimizasse esse efeito, todavia, a média de 7,03, que podia ser considerada alta, 

devia estar atrelada a outros efeitos, visto que motivar um grupo elitizado de 

funcionários não deve ser algo muito fácil até porque, do ponto de vista burocrático, 

“todos os cargos estão dispostos em graduações hierárquicas que encerram 

determinados privilégios e obrigações, estreitamente definidos por meio de regras 

limitadas e específicas” (Chiavenato, op. cit.: 18).  

Merton, (apud Chiavenato, idem: 30), numa de suas disfunções estudadas 

na despersonalização do relacionamento, salienta que “os funcionários passam a 

conhecer os colegas, não pelos seus nomes pessoais, mas pelos títulos dos 

cargos que ocupam”, o que poderia causar um certo desconforto em termos de 

motivação.  

 O tópico “Medo”, com média 7,97, traz-nos a confirmação de que o receio 

dos empregados de não se encontrarem preparados para novas atribuições estava 

minimizado. Os impactos da tecnologia não estavam  sendo mais encarados como 

ameaças. Ao longo do tempo o processo de treinamento e adaptabilidade o 

proporcionaram maior tranqüilidade aos empregados. 

Para o indicador “Treinamento”, a nova pesquisa apresentou os seguintes 

resultados: 

 

Treinamento        

 

            A automação  provocou  uma  necessidade  de   treinamento  para  assumir 

novas atribuições? 

 NÃO SIM Abstenção   

 16 18,82% 68 79,82% 1 1,16%   
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           Se   houve   necessidade  de  treinamento,  a  empresa correspondeu a esta 

expectativa? 

 NÃO SIM Abstenção   

 35 41,18% 37 43,43% 13 15,12%   

 

 Comparativamente à pesquisa anterior os resultados se mostraram 

inferiores. Na primeira pesquisa 87,91% dos pesquisados responderam que houve 

necessidade de treinamento e 67,29% afirmaram que a empresa não correspondeu 

a essa necessidade. Estes resultados indicam que os funcionários da direção geral 

foram mais sensibilizados com os investimentos produzidos pela empresa nesta 

área. 

 A seguir descreveremos as percepções e ações no âmbito de Auditoria 

Interna e Controles, nos indicadores analisados quanto ao impacto das Tecnologias 

da Informação na força de trabalho: 

 

1 - QUALIDADE DE VIDA 

2 - POSTOS D E TRABALHO 

3 - POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO 

4 - MOTIVAÇÃO 

5 - GRAU DE SATISFAÇÃO 

6 - MEDO 

7 - TREINAMENTO 

8 - REAÇÕES 

 

1 - QUALIDADE DE VIDA 
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A qualidade de vida é sempre objeto de acompanhamento pela auditoria, já 

que está diretamente ligada, em grande parte, ao desempenho e à produtividade 

das unidades. A auditoria avalia, nestes casos: 

a) se a carga horária é compatível com a capacidade de produção dos 

funcionários; 

b) se existem horas extras em excesso; 

c)  se as férias, folgas e licenças estão controladas de maneira a não 

prejudicar os funcionários; 

d) se existem incongruências na abertura e fechamento de ponto eletrônico 

com as atividades realizadas; 

e) se a ergonomia está de acordo com as novas tecnologias e necessidades 

dos funcionários; 

f)  se existe a preocupação dos administradores quanto à qualidade dos 

funcionários ou se estão apenas preocupados com o atingimento de 

metas; 

g) se existe canal de comunicação e abertura para feedbacks dos 

funcionários à alta administração; 

h) se existe orientação aos funcionários quanto aos planos de 

complementação de aposentadoria e pensões e de assistência médica; 

i)  se existe o estímulo à participação de empregados em entidades sócio-

recreativas como alternativa de acesso à cultura e ao lazer; 

j)  se há a preocupação em assegurar aos empregados condições 

previdenciárias e assistências que propiciem melhoria da qualidade de 

vida e do desempenho profissional; 
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k)  se existem estudos visando criar parcerias com entidades sócio-

recreativas de empregados para alavancagem de negócios da empresa e 

integração com a comunicabilidade.  

 

èConsiderações do autor acerca dos resultados obtidos 

 A auditoria defende a tese de que a baixa qualidade de vida provoca a 

desmotivação, a propensão a doenças, a baixa produtividade, o retrabalho, o stress, 

o pouco engajamento dos funcionários nos processos, as reclamações sucessivas 

e muitos outros fatores negativos que prejudicam os interesses de todos os 

participantes da organização. Os focos que provocam a baixa qualidade de vida, 

quando não tratados, alimentam um círculo vicioso de insatisfação, que sempre 

deflagram em medidas drásticas que fogem dos interesses de todos. Por 

conseguinte, afetam os objetivos organizacionais e a própria sobrevivência da 

empresa. 

 Os controles exercidos buscam identificar os focos críticos e as ações são 

direcionadas, no sentido de minimizar os efeitos, através da conscientização dos 

altos escalões da organização quanto à definição de rumos e estratégias para 

contornar as situações críticas. 

 Existem instituições ligadas à empresa, voltadas exclusivamente para o bem 

estar, saúde, recreação, prevenção de doenças e outras atividades que primam 

pela qualidade de vida dos empregados. Quando da detecção de casos extremos a 

auditoria interna aciona esses organismos, no sentido de se buscar melhores 

alternativas para solução de problemas. Existe um relacionamento estreito com 

essas entidades, todavia, periodicamente existem as auditorias programadas 

nessas empresas, em que, numa das atividades de trabalho, busca-se identificar e 

avaliar as ações e projetos existentes voltados para o bem estar dos funcionários.  

 

2 - POSTOS DE TRABALHO 
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 A auditoria avalia se o quadro de trabalhadores responde às demandas das 

unidades através da análise da carga horária dos funcionários e se fatores 

psicológicos como stress, desmotivação, frustração, insegurança e insatisfação 

podem ser identificadas como conseqüências de altos índices de cargas horárias 

trabalhadas. 

 Todavia, também são analisados os índices de produtividade dos 

funcionários com os novos processo implantados, no sentido de identificar falhas, 

carências, ameaças e oportunidades. 

 Avalia, ainda, se houve a conscientização prévia e o engajamento dos 

funcionários nos processos de mudanças, no sentido de minimizar os efeitos numa 

eventual redução do quadro funcional. 

 Verifica se os gestores possuem habilidade para direcionar os funcionários a 

novos postos, atividades e responsabilidades, clarificando as necessidades da 

busca constante de especialização e reciclagem de novos conceitos de trabalho, 

objeto este que as organização demonstram maior interesse, levando-as a analisar 

se fatores como o nível de capacitação e a falta de informação são causadores de 

baixa produtividade. 

 Em caso de suprimento de vagas verifica se existe transparência nos 

processo de seleção, promoção, movimentação de pessoal e dinâmica dos 

negócios. 

 

3 - POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO 

 

 A questão da insegurança devido à possibilidade de remanejamento é 

tratada por meio de programas de desenvolvimento profissional, em que se busca a 

conscientização dos funcionários sobre a importância da qualificação, visando ao 

alto desempenho organizacional e à necessidade de permanência e alocação aos 

postos de trabalho. 
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 A auditoria avalia a capacidade dos administradores em: 

• estimular o auto-desenvolvimento, conscientizando o empregado 

quanto a sua co-responsabilidade no processo de crescimento 

pessoal e profissional; 

• aprimorar o desempenho gerencial para garantir a eficácia dos 

processos de educação, capacitação e avaliação dos empregados; 

• gerenciar o desempenho de forma a integrar os objetivos 

organizacionais e o desenvolvimento profissional do empregado; 

• investir na profissionalização dos empregados; 

• promover intercâmbio ou parceria com entidades científicas, 

instituições pública e outras empresas para melhoria da produtividade 

do trabalho. 

 O chamado sistema de rodízio de funções, que consiste em fazer com que 

um funcionário exerça nova tarefa em substituição a outro pode ser, segundo 

considerações de Andrade (1999: 98): 

• de maneira estrutural - quando aplicado na forma de um princípio da 

empresa, que dá a oportunidade ao empregado para atuar em outras 

áreas, fora de sua formação acadêmica básica, como parte de um 

plano de carreira. (Plano horizontal); 

• como programa de promoção - quando os funcionários são 

promovidos para os postos superiores ou assumem responsabilidades 

diferenciadas, mas, em ambos os casos, ainda dentro do mesmo 

setor e como parte de uma plano de carreira. (plano vertical); 

• de maneira temporária ou especial (férias, doenças etc.) - quando o 

funcionário ocupa funções de outro, do seu setor ou outro setor, por 

motivo de afastamento temporário do titular, por férias ou razões da 

empresa. 
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4 – MOTIVAÇÃO 

 

 Um dos fundamentos que servem de base para a motivação é a confiança. A 

partir dessa premissa a auditoria interna identifica o nível de confiança que são 

depositados na relação empregado/empregador. 

 A auditoria avalia se o líder tem a percepção da necessidade de ajudar a 

equipe, seja dando suporte para atingimento de metas, educando para as coisas 

novas, elogiando em seu bom resultado, reconhecendo os trabalhos ou valorizando 

a participação e contribuindo para o desenvolvimento profissional. 

 Verifica se o líder tem a sensibilidade de manter um bom ambiente com 

trabalhos interessantes, local arrumado e limpo, justiça, amizade e cooperação 

entre os participantes e avalia, ainda,  a necessidade de: 

• cuidar do gerenciamento do clima e da cultura organizacional; 

• levantar os fatores motivacionais; 

• instituir indicadores de satisfação/insatisfação; 

• instituir banco de idéias; 

• elaborar projetos de estímulo à criatividade no trabalho; 

• desenvolver a cultura de melhoria da produtividade  e redução de 

desperdício; 

• disseminar visão geral e sistêmica da empresa; 

• identificar e disseminar os atributos dos empregados que permitirão a 

implementação das estratégias negociais; 

• reconhecer e valorizar posturas que facilitam o atingimento das metas 

e da missão da empresa; 
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• estimular a auto-estima pessoal através da recuperação do sentido do 

trabalho. 

 

5 - GRAU DE SATISFAÇÃO 

 

O grau de satisfação dos funcionários é medido através de pesquisas 

periódicas semestrais aplicada em toda a empresa. A partir dos resultados obtidos 

a auditoria identifica as oportunidades e ameaças para emitir a sua opinião. 

 O treinamento, a conscientização dos processos de mudança e a realocação 

de postos são exemplos de medidas utilizadas para minimizar os baixos índices de 

satisfação. Todavia, busca-se identificar os motivos que levam as esses índices que 

podem estar associados a diversos fatores. Para os casos mais extremos os 

problemas são alçados para níveis superiores. 

 É importante lembrar que o grau de satisfação não fica apenas no âmbito 

interno; a auditoria avalia também a satisfação dos clientes externos que está 

vinculado diretamente ao trabalho dos funcionários.  

 Os casos de altos índices de satisfação são também observados para 

aprendizado e disseminação a outras áreas da empresa.  

 

6 – MEDO 

 

 O receio, quanto a novas atribuições, é tratado por meio de programas de 

conscientização promovidos pela área de recursos humanos e são delegados aos 

líderes da organização. A auditoria avalia o nível de conscientização e faz 

referências no sentido de minimizar a insegurança dos funcionários. 
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 Avalia, também, se os rumos da empresa, diante da necessidade de 

mudanças, são clarificados entre os funcionários, no sentido de minimizar a 

insatisfação e até mesmo a queda de produção. 

  A auditoria releva os casos de líderes que assumem posições estratégicas 

pela primeira vez, partindo para tratamentos diferenciados quando da análise de 

seu desempenho a novas atribuições. Para esses casos a auditoria atua ativamente 

na postura de assessoria, buscando o suprimento de carências e orientando-os 

para os rumos estabelecidos e esperados pela organização. Nesse processo, 

procura-se maior aproximação dos funcionários no sentido de se buscar o 

envolvimento de todos nos processos. 

 Busca também conscientizar todos os participantes que a informática não 

representa somente uma solução, mas uma vantagem competitiva para o banco 

diante dos concorrentes. 

 

7 – TREINAMENTO 

 

 O pressuposto primeiro da eficiência no cumprimento das tarefas da 

empresa, é de que ninguém pode executar um trabalho que desconhece, o que 

pode causar erros e desperdícios, tornando-se perigoso e anti-econômico.  

 A salvaguarda do patrimônio é um dos objetivos do controle interno e 

auditoria. Para tanto o treinamento e capacitação de pessoal bem como sua 

atualização constante com os métodos e procedimentos da empresa é um 

elemento básico da estrutura do controle interno e auditoria. 

 A empresa deve se empenhar no sentido de formalizar manuais, 

procedimentos e instruções de trabalho, descrição de funções e instrumentos 

similares de orientação do trabalho para satisfazer às necessidades de 

treinamento. 
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 Considerando os objetivos da empresa, quais sejam: a) potencializar o 

processo de profissionalização dos empregados; e b) agilizar e maximizar a eficácia 

do sistema de treinamento da empresa, a auditoria interna avalia a efetividade das 

ações a seguir,  voltadas para o atingimento dos objetivos a seguir: 

• implantação do programa de profissionalização; 

• implementação de bancos de talentos; 

• definição das funções técnicas e especializadas; 

• capacitação dos gestores para orientar o desenvolvimento profissional 

dos empregados; 

• instituição de programa para planejamento de carreira e sucessão; 

• parcerias com instituições financeiras e de ensino, nacionais e 

internacionais, visando a atualização permanente e a auto-

sustentação; 

• revisão do sistema de acompanhamento e avaliação do treinamento; 

• revisão da filosofia e dos critérios do programa de pós-graduação; 

• otimização da utilização dos métodos auto-instrucionais; 

• definição de metodologia de levantamento das necessidades de 

treinamento; 

• elaboração de grades curriculares básicas e específicas para cada 

unidade da empresa; 

• revisão do conjunto de treinamentos existentes e adequação ao novo 

modelo de gestão e à grade curricular. 

 

 Os trabalhos de auditoria voltados para avaliação das atividades 

operacionais contemplam requisitos de avaliação quanto às necessidades de 
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treinamento. Na identificação de carências cabe ao auditor fazer recomendações, 

por meio das soluções cabíveis, aos escalões superiores, para sanar essas 

deficiências. 

 Nas manifestações entre funcionários, é comum às pessoas reclamarem 

sobre determinados fatores, tais como: 

 

• da falta de tempo e/ou orçamento para treinamento; e 

• ausência de critérios para realização de cursos sob pretextos de que 

tais são destinados apenas para os privilegiados ou para os que estão 

sem fazer nada;  

Para esses casos a auditoria busca as causas que podem estar vinculadas e 

que resultem da má administração ou pela falta de percepção dos administradores 

na solução desses desvios. 

 

8 – REAÇÕES 

 

 Em qualquer processo de inovação ou mudança de soluções, compete à 

auditoria avaliar, em primeiro momento, os seus controles pertinentes quanto à 

segurança, confiabilidade, integridade e desempenho. Todavia, não se abstem em 

avaliar as reações provocadas, com a implantação de novas tecnologias, em todos 

os integrantes do processo.  

 Um dos papéis da auditoria interna é identificar os efeitos causados no clima 

organizacional e, de forma independente, torná-los públicos para a alta 

administração, sejam eles positivos ou negativos. É importante salientar que sua 

premissa básica é servir como um canal de comunicação entre os intervenientes, já 

que ruídos de qualquer natureza são eventuais nesses tipos de processos. 
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 Como o clima organizacional é uma medida da percepção, que os 

empregados têm sobre o grau de satisfação em relação a determinadas 

características do ambiente de trabalho da organização em que atuam, cabe à 

auditoria identificar, se atuando diretamente nesse processo, quais as causas que 

provocam a insatisfação e, além disso, buscar alternativas que minimizem o fato. A 

insatisfação do funcionário dificulta o seu compromisso com os objetivos, novos 

desafios e a própria missão estabelecida pela organização. 

 Mesmo para os casos mais extremos como greve, resistência, stress e 

frustração, a auditoria interna procura identificar os motivos que levam a essas 

situações.  Procura avaliar se está havendo a comunicação entre os participantes e 

se existe algum programa de conscientização nesse sentido.   

 As questões usualmente aplicadas para avaliação do comportamento do 

indivíduo são: 

 

a) Quais foram as reações diante do processo de mudança? 

b) Houve a participação dos funcionários para identificar melhorias no 

processo? 

c)  Quais os resultados obtidos com os controles para avaliação de satisfação 

dos usuários? 

d) A administração atribui importância à pesquisa divulgando-a entre os 

funcionários? 

 

 A auditoria interna busca identificar, mediante instrumentos de entrevistas, 

questionários e observação direta, os desvios e reações causados com a 

implantação de toda mudança e implantação de serviços/produtos. O objetivo é 

avaliar se no processo foram consideradas as necessidades dos funcionários 

quanto à adaptação e bem estar. 
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 Para os casos de greve a auditoria interna avalia a existência de planos de 

contingência, e se houve a preocupação dos líderes em conscientizar os 

funcionários quanto à continuidade das atividades essenciais da empresa. 

 

èConsiderações do autor acerca dos resultados obtidos 

 A melhor forma de minimizar as reações que podem prejudicar o processo é 

mediante treinamentos prévios massificados de conscientização. Nessa etapa 

poderia a auditoria interna estar inserida, com o intuito de identificar focos positivos 

e negativos para subsidiar futuras atividades. 

 

4.1.3.3. Gestão de recursos humanos 

 

 A Média observada de 4,58 em 1997  foi reflexo das respostas da “Presença 

do Sindicato” e da defasagem dos “Planos de Cargos”, cujas médias situaram-se 

em 3,02 e 4,33, respectivamente. Todavia a posição da empresa foi melhor que a 

das empresas referenciais, cujos resultados (indicador geral) apresentaram médias 

de 2,88 e 2,86, para cada tópico. 

 A “Presença do Sindicato” tem seus reflexos no enfraquecimento natural do 

movimento, que procura nova linha de ação, por se encontrarem desnorteados com 

as profundas mudanças globalizantes.  

 O “Plano de Cargos” estava, de fato, defasado, e a empresa havia noticiado 

acerca de mudanças que se encontravam em estudos. 

 

4.1.3.3.1. Na nova pesquisa de 1999 
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 A média observada neste tópico foi de 5,58, acima, portanto, da pesquisa 

anterior, tendo como reflexo os aumentos em “Plano de Cargos” e “Desvio de 

função” para 6,40 e 7,48 respectivamente. O plano de cargos da empresa, que na 

pesquisa anterior estava em fase de estudos, passou a vigorar a partir de outubro 

de 1997, resultando em significativos ganhos para os funcionários da direção geral. 

É provável que os funcionários de postos efetivos das agências não refletissem da 

mesma forma, visto que os mesmos praticamente não tiveram ganhos. O estudo 

apresentado pelo Banco  privilegiou os funcionários que possuíam cargos elevados, 

fazendo com que todos os funcionários da direção geral fossem contemplados, até 

porque não existiam funcionários sem cargos de confiança nesses órgãos.  

O resultado do indicador não retratou exatamente a realidade da empresa, 

pois para uma avaliação precisa seria necessário que se estendessem as 

pesquisas, principalmente para os funcionários que não detinham cargos de 

confiança. 

 Para “Desvio de Função” os funcionários se sentiram mais compatíveis com 

as novas atribuições. A nova pesquisa também mostrou tendências ao processo de 

democratização. A empresa, a partir de 1997, implantou um novo sistema de 

alocação de funcionários para todos os cargos existentes na organização 

denominado “Programa Profissionalização”. Neste programa os funcionários 

mantêm cadastros atualizados que são constantemente pesquisados para 

concorrências em nível nacional. Os funcionários possuem a liberdade de 

escolherem ou se candidatarem a qualquer cargo, onde não são necessariamente 

obrigados a ocuparem cargos incompatíveis com suas qualificações. 

 Em 1997, a empresa objeto do nosso estudo recebe dois prêmios da 

ABERJE Centro-Oeste - Leste/97 - Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial: 

 Categoria      Nome do Projeto 

 Campanha de Comunicação Interna  Programa Profissionalização 

 Inovação      Programa Profissionalização 
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 Para o indicador “Presença do Sindicato” a nova pesquisa reforça a anterior. 

As forças sindicais estão cada vez mais perdendo espaços, devido as profundas 

mudanças globalizantes. A tendência de produção horizontal, que significa a 

especialização em setores, tende a cada vez mais segmentar as forças sindicais, 

sobretudo enfraquecendo-as. A busca de novas linhas de ação ainda não surtiu os 

efeitos desejados. O mesmo ocorre no setor bancário, em que o funcionário se 

distancia cada vez mais dos movimentos sindicais, até porque não houve, desde 

1994, nenhuma conquista significativa. 

 A seguir descreveremos as percepções e ações no âmbito de Auditoria 

Interna e Controles, nos indicadores analisados quanto à Gestão de Recursos 

Humanos: 

1 - PRESENÇA DO SINDICATO 

2 - PLANO DE CARGOS 

3 - DESVIO DE FUNÇÃO 

1 - PRESENÇA DO SINDICATO 

 

 A auditoria interna mantém um relacionamento estreito com os sindicatos, 

embora exista uma tendência em acreditar que a força dos sindicatos tenha 

diminuído nas suas atuações, de tal forma que existe uma troca mútua de 

informações entre esses dois organismos. Em relação aos processos de mudanças 

destacamos duas das principais manifestações do sindicato: a primeira refere-se 

ao nível de satisfação dos funcionários em relação ao novo modelo, identificando a 

reação de diversos fatores como físico, emocional, financeiro e outros. A partir 

dessas informações a auditoria colhe subsídios para avaliação do processo como 

um todo, admitindo que evidências são necessárias para a confirmação dos fatos.  

Essas manifestações são importantes para levantamento inicial de uma 

análise em que, eventualmente, desencadeia em diversos outros processos de 

avaliação, como análise de performance de produtos/serviços/mudanças, análise 

de atuação de gestores, análise de resultados financeiros, análise de fatores 
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relacionados com recursos humanos (motivação, participação, aperfeiçoamento), 

análise de aceitação da sociedade e organismos reguladores e análise de 

resultados almejados pela organização.  

A segunda manifestação do sindicato parte, geralmente, de denúncias e 

envolve, especificamente, assuntos relacionados à atuação do gestor na forma de 

conduzir o processo de mudança. Existem casos em que os funcionários, por medo 

de represálias, recorrem ao sindicato a fim de denunciar a atuação dos gestores, 

em que, na maioria das vezes, são espécies de ditaduras de ordem puramente 

monológicas. Não existe um diálogo na tentativa de buscar melhores soluções ou 

mesmo a aproximação dos funcionários ao novo processo. Gestores ditadores, que 

visam apenas aos resultados e buscam a rigidez imposta pelo seu superior 

imediato, ainda existem e atormentam a classe trabalhadora. A auditoria interna, 

nesse aspecto, faz uma análise bastante rigorosa, já que podem existir causas de 

várias ordens desde políticas, econômicas, financeiras, sociais, emocionais etc.  

A manifestação do sindicato serve para buscar os verdadeiros motivos, já 

que detém grande interesse sobre os resultados, e muitas vezes só os consegue 

com a atuação da auditoria, cujas funções são inerentes somente a esta última.   

 Todavia, existe uma forte preocupação quanto aos resultados alcançados 

com a atuação do sindicato. A própria pesquisa de Tenório tem demonstrado um 

afastamento dos funcionários com os objetivos sindicais. Existe uma tendência das 

pessoas não mais acreditarem nos trabalhos do sindicato em função dos 

resultados apresentados nos últimos tempos e pela dificuldade de mobilização da 

classe. 

 Sena (1998: 48) analisa tal fenômeno da seguinte forma: 

   “O problema da baixa sindicalização vem afetando sindicatos de todo o 
mundo. Com o crescimento do desemprego, do trabalho informal ou familiar, 
diminuem o número de pessoas sindicalizadas como também a força e a 
confiança nos sindicatos. Lojkine (1995) contextualizando a experiência 
francesa, afirma que há realmente uma desconfiança com relação aos 
sindicatos, principalmente se as referências são às novas gerações, que 
sob o signo do trabalho flexibilizado, só admitem mobilizações coletivas se 
atendendo à defesa de seus interesses. Por isso têm sido difícil para os 
sindicatos manterem uma mobilização contra todas essas formas de 
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mudanças no trabalho, que têm se dado com uma velocidade maior do que 
a discussão que se faz acompanhar sobre essas questões. 

 Aquele mito japonês de modelo de trabalho para a vida toda, do pleno 
emprego, da empresa-família, trabalhados à exaustão na modernização das 
empresas, principalmente nos conceitos da Teoria Z e do CCQ estão sendo 
postos à prova, com a mudança nos padrões de emprego. Racionalização, 
cortes, trabalho temporário já fazem parte do vocabulário japonês. A 
dificuldade para encontrar emprego atinge mais as mulheres e os jovens 
recém-formados que estão entrando no mercado de trabalho mais tarde. 
Qualquer semelhança com o que acontece no resto do mundo não será 
mera coincidência”. 

 De tal explicativa, pode-se inferir que é fato a redução brutal de empregos. 

No Brasil, principalmente, a profissão de bancário está em extinção. O setor 

bancário tem sido um dos mais afetados, perdendo, de dezembro de 1988 a junho 

de 1995, 190 mil vagas, passando de 807 mil para 617 mil.  

O Jornal do Brasil, edição de 04/09/1995 divulgava a seguinte manchete: 

“Emprego: queda de 1 milhão em cindo anos”. As demissões, entretanto, não têm 

sido uniformes nos bancos, embora o “ajuste” nos maiores bancos privados tenham 

sido superiores aos ocorridos em outros setores. Conforme dados do DIEESE o 

número de bancos dobrou entre 1988 e 1993, embora tivesse diminuído o número 

de bancários por agência, conforme afirma o Boletim DIEESE, nº. 161, de Agosto 

de 1994). Isso significa que um número menor de bancários passou a trabalhar em 

mais postos de atendimentos, favorecendo o aumento da produtividade e 

lucratividade dos bancos e aumentando, conseqüentemente, a intensidade do 

trabalho bancário, com respectivo aumento de responsabilidade nas tarefas diárias. 

 Para isso, as técnicas empregadas são várias: reengenharia, enxugamento, 

downsizing, terceirização etc. A tecnologia é, então, vista como uma inimiga do 

trabalhador pois, em vez de facilitar o trabalho do homem, torna-se substitutiva 

deste. Nesse sentido, Castoriadis, (1987), afirma que essa amplitude da tecnologia, 

que, para cada necessidade ou para cada processo produtivo, desenvolve uma 

gama de objetos e de técnicas; é também um instrumento de risco na luta de 

classes. Conforme o referido autor esse é um dos fatores “que  determina cada vez, 

o aparecimento e desaparecimento de profissões, o desenvolvimento e o declínio 

da regiões inteiras” (1987: 258). É o que se observa, por exemplo, em relação às 

profissões: atividades que antes eram consideradas profissões estão em quase-
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extinção, como é o caso dos bancários. Outros ofícios burocráticos na área de 

administração ou tarefas que eram consideradas exclusivas de determinadas 

profissões são, hoje, substituídas por computadores. Ao mesmo tempo, surgem 

novas carreiras que não fazem parte do universo habitual de profissões. Reich 

(1994) denomina de “analistas simbólicos” os assessores e consultores na área de 

serviços, informática, comércio exterior, que não têm uma formação específica, 

mas adquirem um conhecimento em alguma área e se tornam especialistas em 

descobrir e solucionar problemas. Essas novas profissões estão em alta. 

 

èConsiderações do autor acerca dos resultados obtidos 

 Quando se busca, nas bibliografias sobre auditoria interna, informações 

quanto à participação do sindicato nos trabalhos dos auditores, poucos são os 

êxitos obtidos. Sabe-se, na prática, que o sindicato, nas questões sociais de 

interesse do corpo funcional, estão sempre presentes na avaliação dos controles, 

todavia, informações a esse respeito geralmente nunca são publicadas. Esse pode 

ser um grande diferencial para a auditoria interna, já que, em matéria de 

informações, os sindicatos podem deter dados precisos sobre a instituição ou até 

mesmo de outros bancos, facilitando a questão de benchmarking.  

 Nos procedimentos de auditoria poder-se-ia contemplar a avaliação da 

participação dos sindicatos no planejamento de produto/serviços/mudanças, pois, 

embora isso possa ser oneroso ao processo, o procedimento poderia facilitar a 

comunicação entre os participantes bem como tornar o processo mais democrático. 

Assim, acredita-se que o sindicato retomaria a representação dos funcionários, no 

sentido de possuir maior força de diálogo.  

 

2 - PLANO DE CARGOS 

 

 A questão de cargos e salários é um assunto que inspira maior cuidado. A 

auditoria interna, embora mantenha conduta profissional de independência, está 
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sob regime salarial instituída para toda a organização. Busca-se omitir opiniões 

diante das questões salariais para não caracterizar o julgamento de causa própria. 

Todavia, não se limita em avaliar os casos especiais onde existe a percepção da 

evasão de profissionais especializados para outras empresas, devido a questões 

salariais, alçando o assunto aos escalões superiores sobre esses casos. 

 A evasão de profissionais é característica do próprio mercado, 

principalmente quando ocorrem situações atípicas como o Bug do ano 2000, novo 

Sistema Brasileiro de Pagamentos e resoluções dos órgãos reguladores, nos quais 

o fluxo de profissionais que detêm grande potencial de conhecimento é intenso. 

 A empresa pública segue o regime de teto salarial estipulada pelo governo e, 

nesses casos, o poder de argumentação para disputar e manter os profissionais na 

empresa torna-se bastante limitado. 

 A outra forma de identificar se existem desvios nos planos de cargos 

salariais é por meio da sobrecarga das horas de atividades dos funcionários com a 

multidisciplinaridade de tarefas exercidas, o que pode, além de prejudicar as 

condições físicas dos funcionários, provocar falhas e erros operacionais pela falta 

de segregação e sobrecarga de trabalho. 

 A auditoria, como forma de defender e disseminar os objetivos da 

organização quanto aos sistemas de retribuição, mantém-se atenta às linhas de 

ações voltadas para atender os interesses dos empregados, a seguir elencados: 

• revisão dos planos de carreira e de cargos comissionados; 

• estabelecimento de critérios para correlacionar a remuneração dos 

empregados com o grau de responsabilidade e complexidade do cargo 

exercido; 

• desenvolvimento de sistemas de remuneração variável; 

• elaboração de estudos sobre estímulo à participação dos empregados no 

capital da empresa; 
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• desenvolvimento de sistemas de reconhecimento para o alto 

desempenho e qualidade. 

 

3 - DESVIO DE FUNÇÃO 

 

 Os desvios de função, quando identificados, são tratados por meio de 

treinamentos internos ou externos para adequação às novas atividades ou, em 

outros casos, são tratados com possíveis remanejamentos de postos de trabalho. 

 A auditoria interna avalia o nível de profissionalização e sistematização de 

treinamentos para os funcionários que se encontram incompatíveis com suas 

atribuições, buscando alternativas para maximizar o desempenho dos funcionários. 

 Como forma de reciclagem e transferência de conhecimento dos 

empregados no ambiente de trabalho, a auditoria avalia se existem ações para: 

• sistematizar rodízio nos cargos de administração e gerência média; 

• instituir programa de intercâmbio de experiências entre as unidades de 

direção e pontas; 

• desenvolver estudos para implantação de programas de trainee interno e 

externo; 

 As descrições de funções são uma forma de estabelecer, de maneira formal, 

ao nível de cada executante de tarefas administrativas, operacionais ou de 

gerenciamento, os limites exatos de responsabilidades, atribuições de trabalho, 

manuseio de bens e valores, cadeia de comando ou subordinação do funcionário. 

Tem, portanto, a finalidade de : 

• conscientizar o funcionário da sua participação no todo; 

• especificar as tarefas, responsabilidades e limites; 

• contribuir para o seu treinamento e de seus substitutos eventuais ou 

permanentes; 
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• contribuir para avaliar seu desempenho em relação às suas atribuições 

(não quanto à qualidade e às metas, mas, quanto aos limites e 

quantificações). 

 Os sistemas de descrição de funções devem obedecer a parâmetros 

específicos de elaboração e formatação que serão devidamente discutidos com o 

funcionário, e aprovado pela chefia, de maneira a conceder-lhe a devida validade. 

 

4.1.3.4. Impacto na Eficiência 

 

 Em 1997 foi positiva a percepção dos empregados frente à melhoria da 

eficiência, após a implantação da Tecnologia da Informação. O resultado do 

conjunto dos indicadores apontaram uma média de 6,81, a maior entre todos os 

tópicos analisados, para um desvio padrão de apenas 0,25 pontos. Todavia, 

comparativamente às empresas referenciais, a posição da empresa situou-se 

ligeiramente abaixo - 6,81 contra 6,95. 

 

4.1.3.4.1. Na nova pesquisa de 1999 

A exemplo da pesquisa anterior este tópico apresentou o maior resultado 

entre os demais. Foi positiva a percepção dos empregados frente à melhoria da 

eficiência, após a implantação da Tecnologia da Informação. 

O indicador “Qualidade”, com média de 7,48, confirmou os resultados 

esperados, em função dos programas de qualidade que a empresa vem 

promovendo constantemente.   

Em 1997, a empresa recebeu dois certificados internacionais de Qualidade 

ISO 9002: Serviço de Gerenciamento do Traveler Cheque e Central de Análise de 

Crédito. Em 1998, recebeu o  prêmio “Qualidade de Bancos”, certificação ISO 9002 

em Traveler Cheque e Central Responde. Em 1999, várias agências do Banco 

recebam o ISO 9002 como: Ana Rosa (SP), Brasília Central (DF), Jundiaí (SP), 
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Lélio Gama (RJ), Tamoios (MG), Vitória (ES), Santo Amaro Paulista (SP) e São 

Caetano do Sul (SP); também recebeu a certificação, a unidade de finanças - 

Gerência de Operações Financeiras. 

Os resultados dos demais indicadores: “Impacto na Eficiência”, “Perdas e 

Produção” também confirmaram o caminhar da empresa rumo ao processo de 

democratização. Os resultados econômicos e financeiros que a empresa vem 

atingindo ao longo dos anos confirmaram, em grande parte, o efeito dos 

investimentos tecnológicos produzidos em prol da sua missão, que possibilitou: 

• a modernização de seu modelo de gestão; 

• a implementação de um plano de atualização tecnológica e 

informações gerenciais; 

• a priorização da qualidade; 

• a implantação de uma nova arquitetura organizacional; 

• a garantia à profissionalização de seus funcionários; 

• revisão das práticas de relacionamento com o público, por intermédio 

de: 

 - automatização dos pontos de atendimento; 

 - reforma de suas agências; 

• o lançamento de novos produtos e serviços para os diversos 

segmentos do mercado; 

• a implantação do programa de Sistematização e Padronização do 

Atendimento; 

• a realização de parceria estratégica com empresas líderes do 

mercado em que: 

 - promoveu a recomposição da estrutura de capital 

 - regularizou pendência com o Governo Federal 
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 - melhorou a qualidade de seus ativos 

 - incrementou a recuperação de créditos 

 - revisou sua política de dividendos 

• a criação de novos canais de relacionamento com investidores: a 

Gerência de Relações com Investidores e o atendimento ao acionista, 

no Central Responde; 

• a modernização de sua atuação na área agrícola; 

• a criação novos mecanismos de apoio ao comércio exterior; 

• o patrocínio de projetos de preservação da cultura brasileira e do meio 

ambiente.   

A seguir descreveremos as percepções e ações no âmbito de Auditoria 

Interna e Controles, nos indicadores analisados quanto ao Impacto na Eficiência: 

1 - IMPACTO NA EFICIÊNCIA 

2 - QUALIDADE 

3 - PRODUÇÃO 

4 - PERDAS 

 

1 - IMPACTO NA EFICIÊNCIA 

 

 A eficiência é medida a partir dos resultados alcançados nas metas e 

acordos de trabalhos estabelecidos. A automação é fator preponderante para 

agilização e customização dos processos. Quando os resultados não são atingidos 

a auditoria procura identificar se o dimensionamento dos recursos tecnológicos não 
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foram subestimados. A partir da avaliação corrige-se os desvios mediante ações 

com órgãos responsáveis pela automação. 

 Casos de baixo índice de capacitação de funcionários também podem 

caracterizar ineficiência, assim como o despreparo dos administradores para 

correção de desvios e anomalias, que também podem influenciar nos resultados 

alcançados. 

 Auditoria especializada em recursos tecnológicos também se utiliza de 

mecanismos para avaliar a performance, disponibilidade e desempenho da 

automação nas unidades. Os trabalhos realizados são de maior abrangência, visto 

que avalia, não só os aspectos de infra-estrutura, como também os sistemas 

informatizados utilizados em todos os níveis (operacional, tático e estratégico).   

    

2 – QUALIDADE 

 

 O nível de satisfação dos clientes internos ou externos é periodicamente 

avaliado através de pesquisas elaboradas pela empresa. A partir dos resultados 

são estabelecidas novas estratégias e novos planos de trabalho para maximizar os 

resultados, assim como medidas para melhoria dos desvios e disfunções. Cabe à 

auditoria interna estar acompanhando a qualidade do desempenho das áreas em 

relação às atribuições, aos planos, às metas, aos objetivos e às políticas, definidos 

para as mesmas. 

 A auditoria interna avalia a habilidade dos administradores quanto: 

• à busca de satisfação contínua dos clientes, por meio da melhoria 

contínua dos processos; 

• ao desenvolvimento de gestão através de equipes, visando a 

motivação e comprometimento das pessoas com os resultados; 



 125

• à percepção da necessidade de novas tecnologias de automação 

para elevar a qualidade no atendimento aos clientes, nos processos 

internos e na satisfação dos participantes; 

 

3 – PRODUÇÃO 

 

 Em princípio, a empresa estabelece metas quantitativas e financeiras através 

do seu orçamento anual, plano de produção e do plano de vendas, em consonância 

com seu plano estratégico. A partir desse conjunto de previsões de metas e 

valores, o corpo gerencial atua estabelecendo seus planos táticos, e coordenando 

as atividades. 

 Para tanto, a auditoria passa a acompanhar e monitorar o andamento dos 

negócios, de maneira a poder certificar-se de estar no rumo certo ou, se divergente, 

verificar qual o impacto final desse desvio, na meta final.  

 Os indicadores de desempenho e produtividade podem ter a amplitude e 

abrangência que o corpo gerencial desejar, respeitando o limite de custo nos 

controles para obter a informação, comparativamente ao benefício dela resultante. 

Entretanto, uma vez embutidos os parâmetros desejados nos sistemas 

informatizados de registro e análise, estes dados podem passar a ser parte 

integrante do sistema gerencial de informações e, portanto, de custos suportáveis. 

 A produtividade também é medida avaliando-se os resultados qualitativos, 

tais como: 

• se houve aumento na satisfação e motivação entre os funcionários; 

• se houve redução de prazos para elaboração de projetos e se estão 

mais funcionais; 

• se os dados e informações tornaram-se mais confiáveis e 

tempestivos; 
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• se o nível de satisfação dos clientes foi elevado; 

• se os produtos e serviços tornaram-se mais competitivos diante o 

mercado; 

• se a automação elevou a imagem da organização diante os 

participantes (clientes, acionistas, governo, sociedade, funcionários e 

outros); 

• se aumentou a democratização das informações.  

 

4 – PERDAS 

 

 A medição de perdas é feita a partir de resultados de produtividade, índices 

de erros, retrabalho e do nível de segregação de atividades. 

 A auditoria avalia se os líderes possuem habilidades para: 

• detectar as fragilidades que induzem a erros e adotar soluções, com 

rapidez; 

• conduzir a avaliação de produtividade dos funcionários através de 

acordos de desempenho; 

• detectar carências e fragilidades nos sistemas informatizados e 

ambiente de automação, reportando-os aos órgãos competentes; 

• segregar atividades e funções buscando a maior produtividade e a 

maximização na condução dos negócios; 

• buscar alternativas de trabalho para minimizar perdas e retrabalho; 

• controlar e diminuir as incidências de erros na execução de 

processos,  oferecendo maior confiabilidade; 
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• romper os entraves operacionais que emperram o desenvolvimento 

dos trabalhos; 

• detectar a necessidade de atualização tecnológica voltada para a 

automação dos processos e para o aumento de flexibilidade, tanto no 

campo técnico como gerencial; 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA PESQUISA 

 

As considerações e os tipos de avaliação de cada variável observada não 

foram completas como um todo. Não se teve a pretensão de expor todos os testes 

possíveis. As limitações de tempo para aprofundar cada assunto foram impeditivas 

para abranger toda a realidade. Como lembrado no início do trabalho, aqui 

pretendíamos contribuir para um continum  aprendizado e a conscientização de que 

a auditoria interna esteve presente nos processos de mudanças da empresa 

analisada.  

 

5.1. Uma Reflexão sobre o Modelo das Organizações e da Administração Científica 

  

Santos, (1996), retrata veementemente e com muita clareza o modelo das 

organizações bem como da administração científica. É com base no discurso do 

referido autor que nos proporemos a fazer uma breve abordagem a esse respeito. 

 O modelo de administração científica dá ênfase ao fato de que tudo deve 

funcionar de acordo com planos preestabelecidos. Cada pessoa deve executar uma 

tarefa bem definida e todos os elementos devem ajustar-se para o funcionamento 

perfeito da engrenagem total que é a organização. Nessa estrutura, qualquer peça 

que apresente defeitos é logo consertada e a pessoa é igualmente considerada 

uma simples peça que pode ser trocada, a fim de que não prejudique o 

funcionamento da grande máquina/empresa. 

 Neste modelo de organização os profissionais passam a enxergar e a 

preocupar-se mais com seu espaço restrito de trabalho, tendo dificuldades em ver o 

conjunto e em integrar-se com os outros, o que desvirtua as relações consigo 
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mesmo, com o ambiente, com a empresa e com a sociedade. Os pedaços não se 

ajustam bem, como num jogo de armar. O quadro fica incompleto e desajeitado. A 

tecnologia é vista como parâmetro de nível de desenvolvimento e progresso, 

relegando a importância da dimensão humana a um segundo plano. Geralmente 

são empresas “carrancudas”, dominados pelo mau humor, nas quais não se 

consegue formar um ambiente adequado e necessário à criatividade, à iniciativa, à 

autonomia e à ação. O medo se faz presente nesses tipo de ambiente de trabalho: 

medo de falar, medo de agir, medo de questionar, gerados por chefias autocráticas, 

ambientes demasiadamente formais e até pela falta de polidez no trato entre as 

pessoas da empresa. 

O desafio que se impõe é o de procurar construir uma relação nova e 

diferente entre indivíduo e organização, de modo a eliminar a passividade e a 

negligência por desafios e interesses, e relações fragmentadas por relações 

autênticas. 

Nas organizações inovadoras e de futuro haverá o mínimo de especificação 

para a execução das tarefas, deixando-se espaço para a criatividade, 

personalização do desempenho e opções de modus faciendi. Com isso, aumenta-

se a flexibilidade interna do sistema como um todo. 

É importante permitir aos funcionários aprender a aprender, através de sua 

interação com o ambiente da empresa, incentivando a busca das informações e 

recursos de toda ordem para solucionar problemas e lidar com situações, por meio 

da experiência de outras pessoas. Estas organizações se caracterizarão quando: 

• todos se interessarem por tudo o que acontece na organização e com 

as pessoas, grupos, tarefas, resultados, prejuízos e lucros; 

• existir motivação elevada para ir trabalhar, para estar com os outros, 

para tomar iniciativa, para considerar a empresa como sua, para 

sentir-se parte viva dela; 
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• houver uma intensa troca de energia, informação e afeto, onde a 

comunicação seja ampla e aberta, através de todos os canais 

disponíveis, tanto o intelectual quanto afetivo; 

• a hierarquia formal for menos valorizada, sendo considerada tão 

somente como uma necessidade de organização do trabalho e não 

como fator de poder, controle, fonte de ameaças e punições; 

• forem “leves”, ou seja, tiverem um ambiente gostoso de trabalhar, 

permitindo estimular o trabalho em grupos teamwork, a conversa solta 

e criativa entre funcionários, a espontaneidade, a troca de idéias e 

expectativas, e o clima de “bom humor”; 

• os sentimentos forem reconhecidos e valorizados como componentes 

reais de produtividade, tanto em nível individual quanto coletivo, por 

acreditar que os sentimentos afetam o rendimento do trabalho, 

aumentando ou diminuindo a quantidade e qualidade do serviço. 

Permitir a expressão aberta de sentimentos significar lidar com 

situações mais claras, despojadas de suposições e fantasias; 

• as avaliações subjetivas e qualitativas complementarem os 

julgamentos decorrentes de mensuração técnicas e dados 

quantitativos. Os índices numéricos não continuarão mais a única 

base para decisões.  

 Pode-se sonhar em construir e participar de uma organização com menos 

medo e desconfiança, menos inveja e competição, menos ciúmes e ressentimento, 

menos incompreensão e hostilidade, menos desconsideração e agressividade, 

menos frieza e manipulação. 

 A redescoberta da vida plena, da alegria de viver e trabalhar, do encontro 

com o outro, do relacionamento sadio, da efetividade, do amor, tudo isso pode ser 

alcançado se e quando a tecnologia não mais continuar sendo cultuada como o 

único fator de progresso e desenvolvimento humano e social. 
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 O conceito de ética, aparentemente banido e superado pela tecnologia, 

coloca em risco a inalienável responsabilidade pelas decisões e ações que afetam 

outras pessoas e suas vidas. 

 Neste contexto podemos refletir até que ponto estamos condicionados e 

escravizados por um modelo empresarial perverso de dinâmica organizacional e 

social que nos coloca subservenientes à tecnocracia, que relega a ética, os valores 

morais, a alegria de viver e a qualidade de vida a um segundo plano, em prol dos 

exaltados valores materiais de posse e poder. 

 É preciso despertar os corações adormecidos, redescobrir a dimensão 

humana e liberar a intuição para construir a organização do futuro. Alguns podem 

pensar que esta organização “romântica” não terá espaço. Nós preferimos sonhar 

que o futuro da empresa poderá ser tecnologia com humanismo e racionalidade 

com intuição, em harmonia dinâmica. 
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CONCLUSÃO 

 

 As megaempresas, segundo Santos, (2000: 48), 

“estão conferindo aos seus auditores internos uma responsabilidade 

cada vez maior pelo controle de suas operações. Envolvidas numa intensa 

disputa pelo mercado, essas corporações exigem que seus auditores 

estejam devidamente preparados para enxergar e entender muito mais do 

que tradicionalmente era exigido”  

 Paula (1999: 18), em seu discurso, assevera que “a Auditoria Interna é 

responsável pela avaliação da eficiência e da eficácia da entidade e, portanto, co-

responsável pelo seu resultado. Fornecer informações que subsidiem os gestores da 

companhia no cumprimento cada vez melhor de sua missão é a tarefa mais 

importante da Auditoria Interna”.  

 A avaliação do controle não pode ser tal que possa ser interpretada como 

nos primórdios da burocracia, conforme assevera Mota (op. cit.: 47), onde: 

 “O exercício do controle sindical direto, através de recompensas e 
punições, não é, contudo, suficiente para que os comportamentos se 
realizem da forma esperada e para que os comportamentos indesejados 
sejam contidos. A organização cria toda  uma estrutura que tem por objetivo 
ocultar a transmissão de falsas imagens a respeito das relações sociais. 
Essa estrutura já propõe por sí própria uma imagem da organização, dos 
papéis dos indivíduos em seu interior e da necessidade da administração 
racional burocrática para alcançar os objetivos da comunidade 
organizacional”. 

 E, afirma mais adiante o referido autor (idem: 48): 

“....enquanto estruturas de dominação, as organizações burocráticas 
contêm em si um conflito latente, e para abafá-lo todas as instâncias são 
manipuladas. Isto quer dizer que há mecanismos econômicos, políticos, 
ideológicos e psicológicos utilizados para a neutralização do conflito (...)“A 
organização torna-se recalcante na medida em que procura garantir o 
exercício do controle social, o desempenho de comportamentos 
padronizados e o estabelecimento do consenso. Esse processo no qual se 
nega a força dos indivíduos e grupos e se mascara a diversidade de metas 
e de interesses é a instauração da alienação social. Todavia, se o 
recalcamento, voltado para a inibição dos comportamentos, não for 
suficiente para que se alcance os objetivos da organização dentro dos 
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padrões propostos, o controle social pode vir a ser exercido através de 
formas de coerção que objetivem a destruição dos comportamentos 
desviantes. Instaura-se a censura e a violência. É o reino da 
repressão.”(Motta. Pág.48) 

 O excesso de controle voltado puramente para a razão instrumental, 

abstendo-se da importância da dialogicidade nas relações sociais, somente vem a 

reforçar as disfunções da burocracia de Weber, destacadas por Merton, conforme 

mencionadas a seguir: 

• internalização das regras e exagerado apego aos regulamentos; 

• excesso de formalismo e de papelório; 

• resistência a mudanças; 

• despersonalização dos relacionamentos; 

• categorização como base do processo decisorial; 

• superconformidade às rotinas e procedimentos; 

• exibição de sinais de autoridade; 

• dificuldades no atendimento a clientes e conflitos com o público.  

 Também não se pode adotar uma postura de auditoria, conforme alerta 

Mota, sobre as desigualdades sociais nas organizações burocráticas.  

O papel das organizações burocráticas não é só produzir bens, capital, 

serviços, pessoas, nem mesmo idéias e imagens. A esse respeito Mota (op. cit.: 

44) ensina que:  

“As organizações burocráticas também não se atem a produzir mão-
de-obra, ou força de trabalho, por meio do salário que garanta a sua 
sobrevivência. O papel das organizações burocráticas vai além mesmo da 
reprodução das desigualdades sociais e culturais. O papel social das 
organizações burocráticas se manifesta concretamente no exercício do 
controle social que se torna possível pelas relações de poder, que são 
sempre relações entre desiguais.”  

 E continua, o citado autor (idem: 45): 
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 “...essa desigualdade é camuflada pela organização que reproduz 
representações simbólicas (todos trabalhando para o bem comum, no 
interesse da coletividade, a empresa somos nós, etc). São assim 
transmitidas essas imagens e muitas outras (operário-padrão, etc) que 
escondem as contradições reais, ou melhor dizendo, as relações sociais 
reais.”  

 É nesses termos que a organização é o lugar do imaginário, entendido este 

como conjunto de idéias sobre a realidade, idéias que podem falsear a realidade. 

Nas organizações, os indivíduos procuram uma identidade social, como de resto 

todas as pessoas procuram uma identidade. A organização burocrática oferece 

modelos que possibilitam imaginar que se obteve essa identidade. As pessoas se 

identificam com funções, com departamentos e, em última instância, com a 

organização. As pessoas se identificam com o seu lugar dentro de um quadradinho 

do organograma. 

O imaginário é, pois, um conjunto de imagens, idéias e mitos, ou ainda, de 

sistemas de imagens, idéias e mitos, que tem uma função bastante clara: 

aprimorar as relações sociais desiguais do trabalho, tornando-as mais eficazes. 

Para tanto, “as organizações servem como um lugar onde é possível inculcar os 

modos de pensar impostos pela classe dominante” (Motta, idem:  45, 46). 

 Com o desenvolvimento do sistema capitalista e o aperfeiçoamento da 

burocratização, foram desenvolvidas técnicas muito mais sutis de recalcamento, 

repressão e marginalização. A vigilância e a punição revestem-se de formas mais 

elaboradas, baseadas em critérios “científicos” que escapam ao controle dos 

cidadãos. É o controle de uns, baseado na ausência de controle de outros. 

Nesse sentido, Mota (idem: 56) faz importante observação ao esclarecer que: 

“A segregação não precisa tomar a forma de prisão ou de hospital 
psiquiátrico. Os indivíduos podem apenas estar presos em uma sociedade 
controlada, o que não significa que isto seja um fim inescapável. A crítica do 
controle, a recusa à submissão, o questionamento da burocracia crescem 
tanto quanto a burocratização e podem ser seu melhor antídoto. É 
importante compreender, no entanto, que o problema central não está na 
empresa. O problema está no capitalismo burocrático que lhes atribui 
funções estratégicas de acordo com sua lógica e suas necessidades.  

 A auditoria interna deve assumir dois papéis dentro da organização, a 

primeira refere-se a postura institucional de “olhos do patrão” de forma assegurar o 
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rumos da organização que é de interesse de todos os participantes, sejam eles 

internos ou externos, neste último valendo-se do papel social que preza para a 

sociedade como um todo. Cabe a auditoria interna garantir que os rumos da 

organização estejam de acordo com as premissas traçadas pelo “patrão”, valendo-

se de novas postura que conscientizem e engajem  os participantes da importância 

de seu papel, evitando-se o formalismo burocratizante que não agregam valor para 

a empresa. Ainda no papel de “olhos do patrão” deve garantir que a empresa esteja 

em acordo com os organismos reguladores, que imputam fortes controles no 

sentido de assegurar o equilíbrio soberano do sistema financeiro nacional e até 

mesmo no cenário internacional.  

 No segundo papel, a auditoria deve atuar como assessora para todos os 

componentes da empresa, sejam elas órgãos, departamentos, pessoas, grupos, 

projetos, pesquisas, gerentes, contratados e outros, daí a importância de auditores 

estarem  cada vez mais especializados a atuar em todas as áreas, a fim de permitir 

a efetiva contribuição de atividades que agregam valor à empresa. Lembrando da 

importância de ser um canal de comunicação, prezada pela razão comunicativa de 

Habermas, no sentido de aproximar a racionalidade substantiva e a racionalidade 

instrumental, através da ação dialógica. 

 Por outro lado, não podemos esquecer das responsabilidades que o auditor 

interno de uma instituição pública têm perante a lei, já que, quando se trata de 

inobservância aos dispositivos descritos, implica na imputação de severas 

penalidades, tanto para o ente da Federação infratora, como principalmente para os 

seus gestores.  

 Santos (2000: 23) entende que: 

“A ênfase em controle, como freio e não como ação orientadora 
e preventiva, tem a desconfiança como princípio, redundando 
comumente em ineficiência burocrática. Excesso de controle, uma 
atitude voltada para o passado, pode obscurecer as oportunidades, 
que são o futuro desafiante. Futuro desafiante é hoje o maior dos 
motivadores à ação. O futuro representa surpresas inquietantes para 
os inseguros e promissoras realizações para os que percebam 
perspectivas de expansão. Perspectivas essas que encorajam ao riso 
em empreender, em realizar-se, em crescer”. 
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 O que se precisa ter em mente é que a auditoria interna faz parte da 

empresa e, como tal, procura resolver ou indicar soluções no sentido de proteger a 

organização como um todo. Não teria sentido expor os problemas para os 

organismos externos, já que estariam expondo e fragilizando a empresa diante à 

opinião pública. Enquanto as soluções estiverem no âmbito interno da empresa, é 

melhor que elas sejam efetuadas o quanto antes. Não se deve visualizar ou ter a 

idéia míope de que a auditoria interna age apenas como um elemento de inspeção 

e polícia, buscando identificar culpados pelas falhas e imputar responsabilidades. 

Ela existe por força da lei, todavia, a melhor sensação que se pode ter é quando ela 

aponta apenas aspectos positivos para a alta administração. 

 É preciso reforçar a idéia que a auditoria interna pode ser um instrumento do 

agir comunicativo de Habermas. Ela ajuda a aproximar a razão substantiva da razão 

instrumental através do dialogo e, contudo, em rumo à democratização das 

relações sociais nos sistema-empresa.   

 Da mesma forma que conclui o professor Tenório, que afirma que ainda não 

se consolidou no Brasil o posicionamento ao pós-fordismo das empresas, podemos 

sintetizar que a auditoria interna ainda precisa se consolidar internamente nas 

organizações com esse novo enfoque. A auditoria interna ainda está sujeita à 

provas que somente serão consolidadas com o tempo, basta saber se neste tempo 

estará em perfeita simbiose com as tendências organizacionais.   
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INTRODUÇÃO 

 

Raros foram os momentos em que, em tão pouco espaço de tempo, as 

organizações tiveram que adaptar seus processos internos como vêm ocorrendo 

nos últimos anos. Os ajustes ocorrem em todos os segmentos: desde o 

operacional, tático e estratégico, até as relações sociais internas e externas. 

O movimento é reflexo do que chamamos “era do conhecimento”, advento 

decorrente da proliferação da Internet e da eclosão da globalização das economias, 

exigindo que as empresas se tornem cada vez mais modernas e competitivas para 

sobreviverem neste mercado tão acirrado. 

Tornar moderno e competitivo significa rever todos os processos, valores e 

modos de pensar e agir dentro da organização. Significa estar em consonância 

com as novas exigências do mercado, ou seja, ser flexível e ágil para adaptar-se 

rapidamente aos novos conceitos e ter os seus rumos traçados para as economias 

em nível internacional. 

Cada departamento, segmento ou setor estará sujeito às rápidas 

transformações e, portanto, deverá estar sempre preparado para a sua chegada, 

visto que tais transformações são exigências do mercado e da aldeia globalizada 

em que vivemos. O mesmo deveria ocorrer nas relações sociais, nas quais se 

fizesse necessário exigir, cada vez mais, o engajamento e a participação de todos 

os integrantes da organização nas decisões e metas traçadas. 

Do fordismo ao pós-fordismo percebemos grandes transformações nos 

processos produtivos na totalidade das organizações. Todavia permanecem 

algumas incógnitas quanto às relações sociais, sendo nelas perceptível a 

necessidade de maior entrosamento e aproximação entre os trabalhadores e os 

administradores. Ainda não se concretizou o que chamamos de “novo paradigma”: 

a “Flexibilização Organizacional”; sintetizada pela democratização das relações 

sociais através da dialogicidade entre administrador e administrado, rumo à 
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emancipação do homem, em oposição à “coisificação” do trabalhador, vista no 

passado. 

Um dos departamentos das organizações inserido nessa nova realidade é a 

auditoria interna que, além da necessidade de rever seus conceitos internos, tem o 

papel fundamental de assessorar a alta administração rumo ao novo movimento 

que pressiona as empresas. 

O presente trabalho analisa esse departamento com vistas a identificar se 

com a independência que possui, pode a auditoria interna ser um agente de 

transformação ou agente orientador ao paradigma da Flexibilização Organizacional. 

Dividimos o trabalho em quatro partes, sendo a primeira orientada para a 

descrição do termo Flexibilização Organizacional, seguindo a lógica de Tenório 

(2000), que parte desde a Escola de Frankfurft, surgida com o movimento que 

estudaria o marxismo, até ao pressuposto de Jürgen Habermas, pertencente à 

segunda Escola de Frankfurt, que estudaria as relações sociais com um agir 

comunicativo. 

Na seqüência, relatamos o movimento da reestruturação produtiva e 

modernização das organizações, como forma de esclarecer a necessidade de 

transformação interna das organizações que, via processos “flexíveis”, vem 

ocorrendo nas últimas décadas. Relatamos, ainda, a presença do tecnocrata que, 

muito embora seja uma figura pouco lembrada, pode estar fortemente inserido no 

âmbito das organizações, cujo foco permanece no agir monológico, ou seja, 

apenas nos interesses dos donos da empresa. 

Na segunda parte descrevemos a origem do controle, que vai a partir do “tipo 

ideal” descrito por Max Weber até a realidade e necessidade das empresas 

públicas atuais. O controle é tema deste trabalho, pois é essência da auditoria 

interna, ou mesmo a razão de ser desse departamento, já que, em geral, é definida 

em seu papel como: 

“... a atividade de avaliação independente, que, atuando em parceria com 
administradores e especialistas, deverá avaliar a eficiência e a eficácia dos 
sistemas de controle de toda a entidade, agindo proativamente, zelando pela 
observância às políticas traçadas e provocando melhorias, fornecendo 
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subsídios aos proprietários e administradores para a tomada de decisão, 
visando ao cumprimento da emissão da entidade.” (Miranda, 1999: 32) 

Na terceira parte, descrevemos o papel fundamental dos controles internos e 

da auditoria interna dentro de uma organização de domínio Público, mais 

especificamente numa instituição financeira, apontando as necessidades 

regulamentares, à luz das leis, e as pressões impostas à auditoria interna pelos 

intervenientes da organização, sejam elas de interesse da sociedade, do governo, 

dos acionistas, dos empregados, do mercado e dos clientes, para manter a 

sobrevivência da empresa. 

Na quarta e última parte descrevemos um caso prático de análise para situar 

a empresa diante a Flexibilização Organizacional, através da implantação de 

Tecnologias. Mediante variáveis em análise iremos identificar se a auditoria interna 

está direta ou indiretamente envolvida na aproximação da democratização nas 

relações entre comandantes e comandados. 

Ao final, concluímos o resultado da pesquisa com breves comentários sobre 

o papel da auditoria interna diante o paradigma da Flexibilização Organizacional.     
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PROBLEMA 

 

 O objetivo deste trabalho é descrever, à luz dos conceitos atuais de 

flexibilização organizacional, até que ponto a auditoria interna de uma instituição 

financeira, de domínio público, poderia contribuir ou já contribui para um processo 

tão discutido nos tempos atuais. O estudo tem como propósito deflagrar um 

processo contínuo de pesquisas para avaliar se os conceitos de controle e de 

auditoria interna podem estar ou não inseridos na democratização dos objetivos e 

metas de uma organização na visão de Flexibilização Organizacional, ou se estão 

limitados à burocratização dos processos, no mais puro sentido da palavra. 

Por outro lado, a discussão depara-se com a importância que uma instituição 

financeira possui no âmbito macroeconômico do país. Pressões de diversos 

segmentos têm, de certa forma, exigido que essas empresas implementem 

controles internos cada vez mais eficientes. O papel das instituições está voltado 

não só à intermediação financeira entre aplicadores e tomadores de recursos; 

possui, também, a função primordial de efetuar a multiplicação da moeda, em 

decorrência das transações de empréstimos. Quando se trata de moeda é sempre 

bom lembrar que ela é de suma importância para o país, especialmente no que se 

referem aos aspectos econômicos e sociais. A quebra ou a insolvência de uma 

instituição financeira não revela apenas um problema microeconômico; o efeito no 

sistema financeiro pode ser devastador a ponto de descontrolar e desregular a 

soberania nacional.  

Casos como o Banco Baring’s, na Inglaterra, Nacional e Econômico, no 

Brasil e dos Bancos asiáticos (crise de 1997), são exemplos clássicos dos efeitos 

causados nas economias locais e até mesmo com reflexos internacionais. Esses 

são alguns exemplos que, conforme mencionamos anteriormente, exigem que as 

instituições financeiras implementem controles cada vez mais eficientes, a fim de 

minimizar os diversos riscos existentes. 

“Com o programa de estabilização do Real, que desorganizou o Sistema 
Financeiro, os bancos se obrigaram a acelerar o processo de 
reestruturação iniciado na década de 1990. A participação do setor no PIB 
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desabou de 24%, em 1989, para 7,7%, em dezembro do ano de 1995. 
Nunca em toda a história os bancos tiveram tanta necessidade de repensar 
o próprio negócio. É uma corrida contra o relógio” (Santos, 1996: 3). 

Os riscos a que estão sujeitas as instituições financeiras atualmente são os 

mais variados, dentre os quais podemos citar o risco: de crédito, de mercado, 

operacional, financeiro, de liquidez, legal, tecnológico, administrativo e de controle. 

Para regulamentar e fiscalizar a saúde econômica e financeira dessas 

instituições o Banco Central do Brasil, órgão de supervisão bancária nacional, tem-

se valido de diversas resoluções e circulares que buscam minimizar a exposição 

dessas empresas aos diversos riscos existentes. 

Cabe à auditoria interna dessas instituições estar permanentemente 

atualizada, não somente quanto aos atos normativos da supervisão, como também 

aos efeitos da nova economia (lavagem de dinheiro, controle ambiental, 

comppliance), assim como aos assuntos que ainda não se concretizaram no 

mercado como, por exemplo, o novo Sistema Brasileiro de Pagamentos, 

Governança Corporativa, o novo acordo da Basiléia, a nova lei das sociedades 

anônimas, entre outros adventos. 

Atualmente o auditor precisa avaliar não somente os fatos, como também a 

origem das causas, efeitos, riscos e ações que muitas vezes estão associados à 

cultura organizacional da empresa.  

Ora, vejamos: se por um lado a auditoria interna de uma instituição financeira 

está fortemente pressionada pelos regulamentos e efeitos da nova economia, para 

minimizar os riscos da empresa, por outro lado, como dito na nova era do 

conhecimento, a auditoria possui o papel fundamental de atuar como mediador 

entre os interesses dos patrões e dos seus subordinados no âmbito de toda 

organização. Tal visão mostra-nos que o papel do auditor não se restringe apenas 

ao de fiscalizar para apontar erros, mas também de atuar como mentor de soluções 

e intermediador entre os interesses da razão instrumental (voltada aos resultados 

da empresa) e da razão substantiva (voltada aos valores dos empregados). 
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 A visão de controle, em termos teóricos, parte como sendo um dos pilares da 

burocracia Weberiana. Neste enfoque, devemos ter cuidado na compreensão da 

função de auditoria, pois ela pode ser confundida como sendo a única atividade 

desse organismo, associada somente ao formalismo e cumprimento de normas, o 

que já não é mais verdade. Das atividades inerentes à auditoria interna, uma delas 

é justamente avaliar o comportamento humano diante de toda transformação das 

organizações, entendendo assim que a postura inovadora também está presente 

nos seus conceitos.  

 A auditoria interna é uma atividade pouco percebida dentro das organizações 

e, muitas vezes, existe tão somente por força de exigências legais e 

regulamentares. Muito embora a auditoria seja lembrada apenas em situações de 

fraudes/falhas ou falência de empresas, esses departamentos também buscam 

atuar como assessoria e consultoria. Percebe-se isso na medida em que cada vez 

mais buscam a especialização de seus profissionais e criam departamentos 

específicos de atuação como financeiro, contábil, operacional e de sistemas. 

 No assessoramento à alta administração o importante é que a auditoria 

interna contribua para o cumprimento da missão empresarial, atingimento de metas 

e resultados traçados pelos seus donos e/ou acionistas, e, que para isso, esteja 

preparada e com um suporte adequado.  

 Nas poucas obras existentes, muitas estão voltadas para auditoria 

independente ou auditoria nas demonstrações contábeis, sendo que pouco é 

questionado sobre a forma de atuação e resultados obtidos.   

O tema “auditora de gestão”, seja ela interna ou externa, embora pouco 

lembrado, tem se revelado de grande importância na atual economia global em que 

nos encontramos.  

As organizações estão cada vez mais buscando inovar seus processos de 

produção e gerenciamento de atividades, assim como, buscam também a 

constante otimização de seus recursos para atingir suas metas e resultados.  
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A importância de cada segmento profissional, frente às constantes 

mudanças impostas pela nova realidade é destacada por Paula (1999: 11) com o 

seguinte argumento: 

“A velocidade com que se processam as mudanças em todos os setores 
sociais e econômicos, particularmente no que diz respeito à expansão na 
área de comunicações (Internet), à globalização da economia e ao 
surgimento de mercados comuns (Alca, Euro, Mercosul, Nafta), faz com que 
a avaliação de cada segmento profissional nesse novo contexto seja 
considerada oportuna para redirecionar ou reafirmar a sua linha de 
atuação”. . 

Algumas dúvidas são despertadas sempre que questionamos o verdadeiro 

papel da auditoria interna, que muitas vezes é colocada à prova para justificar os 

resultados por ela obtidos, exigindo-se mais dinamismo e qualidade no 

fornecimento de produtos e prestação de serviços, além da postura mais criativa do 

auditor. 

As empresas no mundo inteiro estão passando por significativos processos 

de mudança - reestruturação organizacional, revisão de conceitos, 

redirecionamento de suas atividades - frutos de uma nova realidade de mercado. 

Nessa linha, também tem sido exigido das unidades de auditoria o aperfeiçoamento 

de seus processos de trabalho, bem como a qualidade de seus produtos. Nesse 

desafio, atuar como “agente de mudança” é o requisito básico. 

 Da mesma forma que os processos de produção, as formas de gestão 

também têm sofrido transformações e muitas vezes, ainda no ambiente burocrático, 

os resultados são caracterizados de acordo com o poder e a dominação a serem 

cultuados dentro da organização. Segundo Weber, existiam no passado, três tipos 

de dominação, conforme a sua legitimação, isto é, conforme a natureza dos 

princípios e crenças que dão estabilidade à dominação. Distingue a dominação 

tradicional, a dominação carismática e a dominação legal. (Motta, 1981: 27). Afinal, 

as organizações continuam a trilhar essas formas ainda na atualidade para 

gestionar suas responsabilidades? 

Toda organização que se preocupa com os seus controles internos tem 

encontrado dificuldades em identificar as fronteiras a serem trilhadas para a 

adequada avaliação dos resultados.  
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Do fordismo ao pós-fordismo a questão do controle sempre esteve presente 

nas organizações. A forma como ele era monitorado e avaliado também teve suas 

variações ao longo do tempo. Todavia, não se sabe, ao certo, se as mudanças 

almejadas eram apenas do interesse dos proprietários. Nas organizações 

modernas essas mudanças ainda são necessárias, mas pairam dúvidas sobre para 

quais interesses elas são conduzidas.  

Um outro elemento de preocupação dos estudiosos é a chamada 

flexibilização organizacional, em que se procuram identificar, dentre diversos 

fatores, quais os componentes que contribuem no diálogo entre a razão substantiva 

e a razão instrumental. 

Pesquisas revelam, de acordo com as observações de Tenório, bem como 

mediante análise dos dados levantados na pesquisa aplicada para este trabalho, 

que as organizações ainda se encontram em fase de transição, no sentido do 

alcance da flexibilização. Todavia, o trabalho não faz citações de organismos, como 

a própria auditoria interna, que podem contribuir ou impedir o processo almejado. 

Importante ressaltar que outros organismos relacionados direta ou indiretamente 

também podem estar inseridos no processo e que, no entanto, não estão sendo 

abordados no momento. 

 O problema, então, é: até que ponto uma auditoria interna contribui para a 

flexibilização organizacional? Os métodos de avaliação de auditoria contemplam 

requisitos flexíveis ou ainda estão voltados à burocracia puramente Weberiana?  
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CAPÍTULO 1 

 

FLEXIBILIZAÇÃO ORGANIZACIONAL: 
UMA ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA 

 

 A Flexibilização organizacional é um paradigma estudado para representar 

um novo modelo de gestão no sentido de aproximar a organização da produção 

com a organização do trabalho. O conteúdo do modelo da flexibilização 

organizacional é composto de três indicadores: progresso científico-tecnológico; 

globalização da economia; e valorização da cidadania. Alguns teóricos também a 

denominam de gestão pós-fordista.  

O indicador a ser enfatizado será a valorização da cidadania, ou seja, 

procuraremos identificar se existem características que o compõe com 

possibilidades de democratização das relações sociais no processo de produção. 

 Iniciaremos o estudo da racionalidade instrumental seguindo a lógica 

apresentada por Tenório (1981), ou seja, a partir da crítica da racionalização da 

sociedade pela Escola de Frankfurt, surgida nos anos de 1930, na Alemanha, cuja 

preocupação era o fenômeno que estimulava as ações gerenciais monológicas. 

 Não se pretende, aqui, descrever toda a cronologia da Escola, nem mesmo a 

sua historiografia, mas apenas alguns fatos contextuais que consideramos de maior 

relevância para a compreensão de seu pensamento. 

 Dentre os temas centrais da escola de Frankfurt daremos ênfase àquele que 

se refere à racionalização das sociedades e suas conseqüências como referencial 

da Ação Gerencial no interior das organizações, ou seja, a racionalidade 

instrumental como razão inibidora da emancipação do homem. 

 Para a razão comunicativa partiremos de Habermas, pensador 

contemporâneo próximo do legado filosófico da Escola de Frankfurt, que busca 

estabelecer elementos conceituais democratizadores das relações sociais na 
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sociedade contemporânea, no sentido de socializar o entendimento entre a 

racionalidade instrumental com a racionalidade substantiva.     

 

1.1. Retrospecto Histórico 

 

 A partir dos anos 20, inspirados e impulsionados pela criação de um 

movimento que estudasse o marxismo puro, surge na Alemanha um grupo de 

pensadores, liderados inicialmente por Felix Weil, que se propunham a fundar, no 

âmbito da Universidade de Frankfurt, o Instituto de Pesquisa social, posteriormente 

conhecido como escola de Frankfurt. Entretanto, a escola somente vem a ser 

institucionalizada como movimento intelectual a partir de 1931, com a ascensão de 

Max Horkheimer à direção do instituto, onde até então só havia pensadores que 

cultivavam um marxismo ortodoxo. 

 A partir de 1933, com o advento do nazismo, o instituto cria filiais em outros 

países europeus e, mais tarde, exila-se organizacionalmente nos Estados Unidos, 

especificamente na Universidade de Colúmbia. Após a Segunda Guerra Mundial, 

em virtude de problemas financeiros, o instituto volta a funcionar na Alemanha. 

 A teoria crítica ou, como era alternadamente denominada teoria da 

sociedade ou teoria crítica da sociedade, foi criada por Horkheimer a fim de 

contrastar criticamente com a teoria tradicional que, segundo os frankfurtianos, 

preocupava-se em estabelecer princípios gerais, baseados nos pressupostos das 

ciências naturais, para submetê-las à prova; enfatiza o conhecimento puro antes da 

ação. Por outro lado, a teoria crítica para os frankfurtianos, segundo Raymond 

Geuss, enfatiza a emancipação do homem, tem conteúdo cognitivo e por fim, 

reflexiva, visto ser ela uma teoria que investiga as interconexões dos fenômenos 

sociais e observa-os numa relação direta com as leis históricas do momento da 

sociedade estudada. Para a teoria crítica, o homem não pode ser visto de forma 

isolada no contexto social, é um ser que vive de relacionamentos com outros 

indivíduos e grupos, compondo uma vinculação com o todo social e a natureza. 
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Significa dizer que as leis objetivas do movimento das sociedades são a essência 

que determina o destino do indivíduo. 

 Habermas, (apud Tenório, op. cit.: 39), identifica três momentos históricos 

que foram determinantes para o surgimento da teoria crítica frankfurtiana: a) a 

crescente burocratização do estado soviético e a prática stalinista que confirmava 

as críticas de Rosa Luxemburgo quanto à teoria da organização de Lênin; b) o 

fascismo demonstrava a capacidade das sociedades capitalistas de reagir, através 

do subsistema político, as possíveis reações do movimento operário; c) de maneira 

diferente porém sob o capitalismo, os Estados Unidos, por meio da cultura de 

massas, promove a manutenção do status quo. 

Assevera, ainda, Habernas (1987: 466-7) que: 

 “A perversão soviética do conteúdo humano do socialismo revolucionário, o 
fracasso do movimento operário revolucionário em todas as sociedades 
industriais e a capacidade de integração social que demonstra possuir a 
racionalização quando penetra no âmbito da reprodução cultural - eram as 
experiências básicas que Horkheimer e adorno trataram de dar razão no 
princípio dos anos 40”. 

 Também nesse mesmo sentido resume Tenório (idem.: 40): 

“...poderíamos dizer que as observações que a teoria crítica faz à 
teoria tradicional desenvolveram-se em três aspectos: a) a teoria tradicional 
é inadequada para analisar ou entender a vida social; b) a teoria tradicional 
analisa somente o que vê, aceita a ordem social presente, obstruindo 
qualquer possibilidade de mudança, o que conduz ao quietismo político; c) a 
teoria tradicional está intimamente relacionada e é fator de sustentação da 
dominação tecnológica na sociedade tecnocrática em que vivemos. 

 A crítica da Escola de Frankfurt à teoria tradicional interage 
diretamente com as conseqüências que esta teoria traz para a 
racionalização da sociedade. Racionalização esta que vai ser objeto de 
análise pelos frankfurtianos a partir da percepção de que a razão iluminista, 
em vez de emancipar o homem, transforma o conhecimento sistematizado 
em instrumento de coisificação ou unidimensionamento da sociedade do 
século XX”. 

 Os frankfurtianos dão ênfase ao estudo da razão, considerando-o de 

fundamental importância para a construção do conceito de razão em relação aos 

fins descritos por Max Weber ou, de outra forma, razão instrumental, funcional ou 

técnica. Aqui, Weber a descreve mais como sendo a enfatizadora do que como a 
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coordenadora dos meios com os fins, ou seja, considera que uma idéia é boa se 

serve para um fim. 

 Weber também descreve, em oposição a razão instrumental, a razão 

substantiva, que está voltada a valores como o ético, o religioso, o estético ou 

qualquer conduta que não esteja vinculada a resultados. 

 A análise das duas visões mostra que a racionalização não conduz o homem 

à emancipação, mas sim ao seu crescente aprisionamento em sistemas que o 

reificam. Todavia, considera também que a racionalização é emancipatória, visto 

valer-se do conhecimento sistematizado para solucionar problemas humanos ela 

também é reificada: na medida em que instrumentaliza submete o homem a seus 

pressupostos.  

 Os estudiosos entendem que Weber não consegue resolver o paradoxo 

emancipação/reificação produzido pela racionalidade instrumental. Os 

frankfurtianos defendem que a melhor maneira de se resolver tal paradoxo é 

buscando a reconciliação, embora entendam que ela é manipuladora, pelo fato de 

reduzir as relações de poder, uma vez que ela pertence àqueles que tomam 

decisões, quer na sociedade, quer no interior das organizações. 

 A racionalidade instrumental vai fomentar o processo de burocratização da 

sociedade sistematizado em normas estabelecidas por acordo ou imposição. Este 

sistema burocrático é identificado por Weber através do modelo “Tipo Ideal” com 

diversas características que descreveremos na definição de burocracia. 

 Os frankfurtianos, por sua vez, não negavam a tendência da racionalização 

burocrática da sociedade e nem mesmo ao seu formalismo. Condenava apenas a 

redução da racionalidade a seu aspecto instrumental, formal e dominador que 

coisifica o homem.  

 Numa outra visão mais ampla e modernizada, Habermas, considerado 

pertencente à segunda geração da Escola de Frankfurt, em continuidade ao 

pensamento frankfurtiano propõe um novo paradigma, por meio de sua teoria 

social, que é a teoria da ação comunicativa, assim simplificada por Tenório (op. cit.: 

46): 
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 “...a intenção de Habermas vai ser substituir a filosofia da consciência - 
do saber intuitivo, da reflexão ou da introspecção, da relação sujeito-objeto - 
pela filosofia da linguagem - do entendimento intersubjetivo ou comunicação, 
ficando o aspecto cognitivo-instrumental inserido no conceito mais amplo de 
razão comunicativa”. 

 Nesse mesmo sentido, Habernas (1987c: 23, apud Tenório, idem: 47) aponta 

que “O propósito desse esboço argumentativo é mostrar que necessitamos de uma 

teoria de ação comunicativa se queremos abordar hoje de forma adequada a 

problemática da racionalização social, em boa parte marginalizada depois da 

discussão sociológica especializada de Weber”. 

  Nascido na Alemanha, em 1929, Jürgen Habermas estudou filosofia, história, 

psicologia, economia e literatura alemã. Foi professor e diretor em diversos 

organismos até se aposentar, como professor, na Universidade de Frankfurt. Sua 

maior contribuição para a sociedade foi a proposta de inverter “a fórmula 

frankfurtiana razão -- dominação, e a substitui pela fórmula razão - libertação” 

Aragão, 1992: 62 apud Tenório: 49), surgindo daí, então, uma proposta de 

reconstrução da modernidade, de um repensar a idéia de razão e da teoria de uma 

sociedade democrática. 

 O objetivo de Habermas (1987c: 124, apud Tenório, idem. 72)  foi, portanto, 

desenvolver uma teoria que permita uma práxis social voltada para a reflexão e uma 

práxis política que questione as estruturas sociais político-econômica existentes. A 

intenção era propor uma teoria que livrasse o homem dos dogmatismos e que o 

iluminasse em direção à sua emancipação. Ela é permitida com uma ação 

comunicativa defendida pelo referido autor da seguinte maneira: 

 “se refere à interação de ao menos dois sujeitos capazes de linguagem 
e de ação que (seja com meios verbais ou com meios extraverbais) 
entabulam uma relação interpessoal. Os atores buscam entender-se sobre 
uma situação de ação para poderem assim coordenar de comum acordo 
seus planos de ação e com eles suas ações. Aqui o conceito central é o de 
interpretação, referindo-se primordialmente à negociação de definições da 
situação suscetível de consenso”.(sic). 

 Ainda nesse sentido, observa Habernas (1989a:165 apud Tenório, idem: 75): 

“....falo em agir comunicativo quando os atores tratam de harmonizar internamente 

seus planos de ação e de só perseguir suas respectivas metas sob a condição de 
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um acordo existente ou a se negociar sobre a situação e as conseqüências 

esperadas”. 

 A ação comunicativa é, portanto, uma ação social dialógica, sob a qual os 

planos de ação dos diferentes atores sociais são coordenados através de atos de 

fala. “A verdade só existe se todos os participantes da ação social admitem sua 

validade, isto é, verdade é a promessa de consenso racional, ou a verdade não é 

uma relação entre o indivíduo e a sua percepção do mundo, mas sim um acordo 

alcançado por meio de uma discussão crítica” (Tenório, 2000: 77). 

 A idéia de situar os pressupostos de Habermas é feita com o objetivo de 

identificar se o agir comunicativo poderia estar inserido nos conceitos de auditoria 

interna e se existe compatibilidade com as hipóteses de Flexibilização 

Organizacional, novo modelo de gestão empresarial que surge nos anos 1980, com 

a intenção de minimizar os efeitos autoritários do burocratismo fordista, filho da 

razão instrumental.  

Nesse contexto, buscaremos identificar numa instituição financeira de 

domínio público, se a intenção central de Habermas - a idéia de que na ação social 

só é legítima se todas as pessoas nela envolvidas participam de seu plexo de 

decisões - pode ser viabilizada, de alguma forma, com a participação direta ou 

indireta da auditoria interna.  

A discussão quanto à flexibilização organizacional, parte, então, do confronto 

entre a racionalidade instrumental e a racionalidade substantiva, ou seja: tem-se 

buscado identificar até que ponto a ação racional com relação aos fins justifica o 

agir instrumental dentro dos sistemas sociais; ou melhor, até que ponto esse agir 

não esconde um “pensar” autoritário e positivista, que ilustra a sua existência não 

comprovada impedidora da práxis.  

Por outro lado a racionalidade substantiva priva-se da emancipação do 

homem  quanto às suas ações nas relações de trabalho entre o empregado e 

empregador, em que deveria desenvolver suas relações e forma de produzir 

segundo a sua maneira particular de perceber a ação racional para atingir os fins.  
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 Analisando tais pressupostos aliados às pressões de diversos âmbitos na 

auditoria interna das instituições financeiras, seria importante identificar se além de 

avaliar os controles existentes para minimização dos riscos estaria presente a 

preocupação na democratização das ações sociais dentro das organizações, a 

ponto de avaliarmos se existe a possibilidade da auditoria colaborar para a 

identificação de alguns parâmetros que contribuíssem para um processo mais 

democrático de tomada de decisões nas organizações, não se atendo apenas à 

necessidade de situar a auditoria interna como uma ferramenta puramente 

instrumental, substantiva ou ambas.   

 Conforme observa Tenório (1990), o processo de trabalho, apesar das 

“modernidades” promovidas pelas teorias racionais funcionais, não diminui o 

espaço entre administradores e administrados, continuando a força de trabalho 

como uma mercadoria “comprada” para atuar no interior das organizações. O 

conhecimento racional-funcional, mesmo quando produz metodologias que 

estimulem a “participação”, na realidade promove o distanciamento entre superiores 

e subordinados. Por mais “sistêmica” que seja a divisão de trabalho na concepção 

orgânico-funcional dos níveis estratégicos, tático e operacional, ela não 

descaracteriza a hierarquização burocrática que rege as organizações. Mesmo 

quando essas metodologias propõem uma “mudança racional planejada”,  a 

participação se tem restringido a determinadas camadas sociais dentro das 

organizações”.  Quando se trata de metodologias é sempre importante salientar até 

que ponto houve a participação dos diversos segmentos, aí incluído a própria 

auditoria interna, sendo preciso avaliar sob que contexto elas estão sendo adotadas 

e aplicadas.  

Essas abordagens geralmente estão associadas a questões estratégicas de 

sobrevivência da empresa, nas quais raramente são envolvidas pessoas de médio 

ou baixo escalão da organização. 

 Podemos observar, no conjunto das teorias organizacionais, desde o 

taylorismo que, na sua maioria, houve uma promoção constante do ajustamento do 

empregado  aos processos de produção, não levando em consideração o potencial 

que o homem porventura pudesse trazer consigo para dentro da organização. 
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Mesmo os atuais cursos da moda, como liderança, governança corporativa, 

decisões por colegiados e gestão participativa, ainda transmitem aos alunos 

conceitos que reforçam o lado instrumental das organizações em detrimento da 

emancipação do homem no agir perante a empresa.  

 Ainda na linha de raciocínio de Tenório, buscaremos identificar se a auditoria 

interna permite ou até mesmo serve de instrumento para propiciar o agir 

comunicativo pregado por Habermas, na tentativa de aproximar as racionalidades 

funcional e substantiva. 

 O agir comunicativo é uma tentativa de mediação entre a teoria e a prática, a 

partir do diálogo entre os agentes sociais do processo, não se atendo, ao contrário 

da racionalidade funcional, aos postulados técnicos. Em outras palavras, seria a 

democratização dos processos decisórios necessária para atingimento dos 

resultados previamente estabelecidos. 

   Certamente, por se tratar de um novo paradigma, a questão que se pretende 

discutir é de como então poderia a auditoria interna participar na inserção do agir 

comunicativo dentro de espaços sócios-formais, nos quais ainda predominam a 

razão instrumental, socializando as soluções para  as questões estratégicas. 

  

1.2. Reestruturação Produtiva e a Modernização 

 

 A reestruturação produtiva tem se concentrado na modernização, não só nos 

processos de trabalhos, mas principalmente nas técnicas avançadas de redução de 

postos de trabalho e conseqüente automação dos meios de produção. Conforme 

análise de Jinkings (1996), a forma de organização que predominou na indústria no 

decorrer do século XX (fordismo/taylorismo), vai se mesclando ou mesmo sendo 

substituída pelo que se denominou de regime de acumulação flexível, apoiando em 

intensa inovação tecnológica e organizacional e em processo e mercados flexíveis 

de trabalho. 
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 A partir desse pensamento, as empresas têm se utilizado desses métodos 

flexíveis para realizar reestruturações. Na empresa objeto de nossa pesquisa a 

saída encontrada foi um programa de ajustes tendo como prioridade a adoção de 

novos negócios, o combate à inadimplência e uma reestruturação organizacional.  

 “A empresa administrada em bases modernas tem de dispor de mecanismos 

flexíveis que lhe permitam maior controle sobre seus custos e melhores condições 

para alcançar e manter sua competitividade” 1(PDV, 1995: 3). 

 Na prática, entretanto, modernizar empresas, historicamente, tem como 

significado a diminuição de custos e aumento de produtividade, o que implica dizer 

que uma das ferramentas mais utilizadas pelo capital no seu processo de 

acumulação tem sido certamente a exploração do trabalho através do aumento da 

produtividade do trabalhador. As teorias administrativas são utilizadas com este fim, 

ou seja, utilizar o máximo do potencial do trabalhador para obrigá-lo a produzir 

mais. Por outro lado existe, também, uma preocupação com a satisfação e bem 

estar do trabalhador, pois isso contribui para que ele trabalhe mais motivado e o 

seu ritmo seja mais produtivo.  

Numa retrospectiva das teorias de Fayol comparativamente às teorias 

modernas de administração, como os Círculos de Controle de Qualidade, Just-in-

time, qualidade total, ver-se-á que todas perseguem os mesmos objetivos, ou seja: 

remodelar a organização do trabalho de modo a obter-se maior produção em menor 

tempo. Isso quer dizer também que novas teorias convivem com velhas teorias e, 

apesar de toda uma resistência ideológica à racionalização do trabalho de Taylor e 

Fayol, as teorias clássicas continuam produzindo seus efeitos ainda hoje, 

principalmente nos setores terceirizados das empresas. 

Embora com todos os avanços da reestruturação produtiva nas últimas 

décadas, o homem tem se deparado com as crises que surgem ao tentar resolver 

um problema relacionado ao trabalho, ao buscar inovações para a reestruturação 

produtiva, enfrentando desafios cada vez mais complexos. 

                                                             
1 Programa de Desligamento Voluntário do nosso objeto de pesquisa. 
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 As modificações exigidas pelo capital, entretanto, chegaram a rechaçar um 

modo de vida que, neste século, não só definiu as regras de trabalho, como 

também determinou as relações sociais. O fordismo abraçou as teorias clássicas 

da administração, mas incluiu também teorias menos rígidas, como benefícios e 

satisfação do funcionário. Essa talvez seja a razão porque autores como Clarke 

(1991) e Harvey (1993) consideram que o fordismo também tinha uma dimensão 

flexível, visto que se adaptava a novas situações e inovava tanto nas modernas 

teorias de administração como também em tecnologia. 

 Entretanto, as características básicas do fordismo foram formadas pela 

junção das teorias administrativas de Taylor, com ênfase nas tarefas, a partir do 

planejamento do tempo e dos movimentos de trabalho; e de Fayol, que enfatizava, 

principalmente a estrutura organizacional, priorizando as funções administrativas, 

normatizando o processo administrativo, através da departamentalização, da 

divisão do trabalho, da unidade de comando. Além disso, a concepção fordista 

trazia uma nova concepção de trabalho: a produção em massa, a verticalização, 

que chegava a produzir dentro da própria empresa todos os componentes 

necessários à montagem do produto, diminuindo os custos e aumentando a 

qualidade. Apesar de ter sido um modelo criado para o modo de produção 

automobilística em série e em larga escala, o fordismo foi disseminado a todas as 

formas de produção, inclusive ao setor de serviços. 

 Nesse sentido, as teorias administrativas tiveram muita importância, tanto na 

elevação da produtividade quanto na padronização e organização do trabalho. As 

principais teorias que influenciaram as mudanças organizacionais e mantiveram a 

produtividade das empresas foram idealizadas por engenheiros e colocadas em 

prática na indústria automobilística, sem, no entanto, serem exclusivas deste ramo 

industrial. Com pressupostos advindos da engenharia e da hierarquia militar, as 

teorias da administração clássica e científica introduziram a observação e a 

mensuração, e caracterizaram-se pela rigidez e pela formalização. 

 A ênfase na estrutura organizacional, uma das teorias administrativas 

predominantes, buscava a racionalidade e a eficiência. A burocracia, ou a Teoria da 

Burocracia e também a Teoria da Tecnocracia, suscitou vários estudos e foram 
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desenvolvidas várias interpretações sobre o termo. Considerada um assunto 

complexo, na opinião de Ramos (1983: 186) pode ser encarada tanto de forma 

negativa como positiva. Ainda, segundo este autor, numa conotação negativa, a 

burocracia era associada “a rigidez de comportamento, o culto das normas 

abstratas, o regime da papelada e o parasitismo entre outras coisas”.  

Para Ramos, os escritores marxistas a consideravam uma expressão de 

classes e, portanto, tenderia a desaparecer numa sociedade igualitária. Entretanto, 

o autor acrescenta que escritores não marxistas sublinhavam os aspectos 

distorsivos da burocracia: monopolização do poder e das decisões (Robert 

Michels), mentalidade conservadora (Karl Mannheim), incapacidade treinada 

(Robert K. Merton), complexo de círculos viciosos (Michel Crozier). Os estudos 

sociológicos de Max Weber sobre burocracia e burocratização, (apud Ramos Op. 

cit.: 191), trouxeram uma conotação positiva ao conceito de burocracia: Weber 

definiu a burocracia como um agrupamento social em que rege o princípio da 

competência definida mediante regras, estatutos, regulamentos; da documentação; 

da hierarquia funcional; da especialização profissional; da permanência obrigatória 

do servidor, na repartição, durante determinado período de tempo; e da 

subordinação do exercício de cargos a normas abstratas.  

Ainda que Bobbio (1992) considere a burocracia como um dos aspectos dos 

estudos uma característica dos Estados modernos e em oposição ao Estado 

patrimonial, ela revela sua utilidade, principalmente quando Weber afirma que a 

administração burocrática é superior às demais quando comparada com os 

modelos de domínio tradicional e carismático. 

 Da crítica à rigidez da teoria burocrática surgiu a teoria estruturalista, que 

introduzia o conceito de sistema aberto e a existência de uma estrutura informal, 

coexistindo e interagindo com o sistema formal. A abordagem humanística da 

administração enfatizou esse aspecto informal, dando uma especial atenção às 

pessoas dentro das empresas. 

 A teoria do homem econômico, motivado por incentivos monetários, cedeu 

lugar a teorias mais sofisticadas, que foram se humanizando e tornando-se 
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inclusive aceitas pelos trabalhadores, pois traziam embutidas fatores de 

envolvimento, satisfação e até mesmo de participação. 

 Baseadas em estudo da Psicologia e Sociologia, as teorias das relações 

humanas e comportamentais trouxeram o componente motivacional: mereciam ser 

levadas em consideração as necessidades não só psicológicas, mas também 

simbólicas e sociais. Assim, foi incorporada também a teoria da hierarquia das 

necessidades humanas - Maslow. Segundo tal teoria, o homem tem como 

necessidades primárias as necessidades fisiológicas e de segurança e como 

secundárias, as necessidades sociais, estima a autorização e, à medida que umas 

são satisfeitas, outras são requeridas.  

A teoria de Herzberg, cujos pressupostos são satisfação/insatisfação do 

indivíduo no trabalho, expectativas do empregado com relação ao trabalho e 

também ao ambiente externo, focalizando a natureza das tarefas, entre outros 

componentes, foi também trabalhada por MC Gregor, como forma de integração do 

indivíduo na organização. O aspecto da decisão na empresa foi desenvolvido por 

Herbert A. Simon na obra O Comportamento Administrativo, publicada em 1947. O 

enriquecimento do cargo e o reconhecimento da teoria “Y” (pirâmide das 

necessidades humana), como fator de motivação, possibilitaram um modelo 

contingencial, cujo principal defensor, Vroom, buscava, além de compreender as 

expectativas e recompensas dos empregados na empresa, a relação existente entre 

elas. O clima organizacional, a comunicação, o relacionamento interpessoal foram 

explorados dentro desse espírito. Assim como a importância da tecnologia e do 

ambiente no processo de trabalho deram origem ao sistema sócio-técnico, 

conhecido como a abordagem de Tavistock, incorporaram ainda as necessidades 

técnicas nas organizações e a Teoria dos Sistemas, enfatizando a influência do 

ambiente, como variável exógena, e sua interação com a estrutura organizacional 

da empresa. 

 As inovações certamente procuravam equilibrar o processo de resistência do 

trabalhador à diminuição dos custos e ao aumento da produtividade. Como se pode 

ver, o fordismo não era assim tão rígido. Adaptações a esse modelo foram feitas na 
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medida em que as formas tradicionais não davam conta de sustentar a filosofia da 

acumulação: menor custo - maior produtividade. 

 Embora o trabalho parcelado e fragmentado, a separação entre elaboração e 

execução, a concentração de grandes fábricas verticalizadas, assim como o 

trabalhador coletivo tenham sido partes desse modelo, que predominou durante o 

século XX, estiveram presentes também formas de sustentação desse modo de 

vida, principalmente após a Segunda Guerra. O Estado Keynesiano, que combinava 

políticas de pleno emprego com welfare-state da social-deomocracia, um 

sindicalismo forte e combativo, certamente tornou viável a longa duração desse 

modelo (Przeworski, 1988). O pós-fordismo contraria alguns desses princípios, 

adaptando-se à internacionalização do capital, à economia globalizada. São, 

portanto, exigidas mudanças não só na forma de produção, que passa a ser dirigida 

a um público específico, não mais padronizada e homogênea, como também são 

requeridos novos processos de trabalho, mais flexíveis e diversificados, novas 

formas de gestão, com a participação mais ativa do empregado e a 

desconcentração industrial privilegiando unidades de produção menores. 

 A invasão da microinformática e da robótica, aliadas ao trabalhador 

polivalente surgido pelos métodos de job enrichment e job enlargemen promoveu 

uma reciclagem nas empresas, afetando tanto o nível de emprego como a 

produtividade, gerando mais eficiência e competitividade com menor custo. A esse 

processo maleável, que as empresas passaram a adotar tanto no processo de 

trabalho como nas formas de gestão, alguns autores denominam de acumulação 

flexível, em oposição à rigidez da acumulação fordista. 

 O conceito de administração flexível ou acumulação flexível surgiu a partir de 

experiências bem sucedidas na indústria automobilística de alguns países, cuja 

produção em massa não era mais tão atrativa, em virtude de mercados saturados e 

clientes mais exigentes. Abordando também aspectos da engenharia, a 

acumulação flexível combina um conteúdo do processo de trabalho e de gestão que 

possibilita a fluidez do mercado e a diversificação dos produtos em ênfase na 

qualidade. 
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 Esse novo modelo que também é chamado de neofordismo, neotaylorismo 

ou pós-fordismo, tem as seguintes características: novos processos de trabalho, 

flexibilização da produção, especialização flexível; novos padrões na busca da 

produtividade e qualidade; novos padrões de gestão da força de trabalho, e de 

produtividade e de adequação à lógica do mercado. 

 Segundo Wood Jr. & Fleury, (1992), o conceito de produção flexível surge no 

Japão, na industria automobilística, mais precisamente na Toyota que, após a 

Segunda Guerra, foi pressionada pela depressão que se seguiu. Além da usual 

integração empregado-empresa, o toyotismo ou ohnismo (as mudanças mais 

significativas foram introduzidas pelo engenheiro de produção Taiichi Ohno) 

caracterizavam-se pela produção de pequenos lotes, diferentes entre si, que 

tornavam a produção mais barata. Além disso, foi implantado um processo que 

possibilitava a qualquer empregado parar a máquina em qualquer tempo, se 

houvesse algum problema, o que garantia menos defeitos e maior qualidade. Uma 

outra inovação foi a parceria com os fornecedores que, apesar de serem 

independentes, se envolviam com o desenvolvimento dos produtos da empresa. 

Essa parceria se daria por um longo prazo, integrando-se em uma cadeia produtiva 

e em uma estrutura piramidal, permitindo, assim, uma condução dos estoques, 

num sistema conhecido como “Just-in-time”. 

 

 

1.3. Tecnocracia e Tecnoburocracia - Ação Monológica 

 

 O conceito de tecnoburocracia, segundo Tenório (2000), está voltado para a 

ação monológica. Todavia, as empresas continuam alocando esses profissionais 

para os cargos estratégicos. Desta forma, diante as características de atuação 

desses profissionais e os controles exercidos sobre eles, precisa os auditores ter a 

percepção de que é preciso buscar mecanismos de diálogo para democratizar as 

relações sociais na organização.   

 

1.3.1. Tecnocracia e contestação 
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 O termo tecnoburocracia é facilmente identificável nos países capitalistas 

mais desenvolvidos, especialmente no Estados Unidos. Entretanto, o termo é 

também válido, em grande parte, para os demais. Segundo estudos efetuados por 

Bresser (1972: 78), tecnoburocracia e capitalista são contraditórios e, embora 

possa parecer que o primeiro esteja fortemente associado ao sistema capitalista 

desenvolvido, o fato não é verdade. O regime tecnoburocrático teve maior impulso 

nos sistemas socialistas e nos países subdesenvolvidos, que ainda não haviam se 

delineado e estruturados ao sistema capitalista. Além do mais, nos países 

arraigados ao sistema capitalista apresentavam maiores resistências ao novo 

modelo. Isso pelo fato de os liberais dos países anglo-saxões estarem céticos 

quanto a esse novo modelo, cuja ideologia tinha caráter eminentemente autoritário. 

 Não obstante, a tese de tecnoburocracia foi inicialmente levantada nos 

Estados Unidos. A primeira grande pesquisa sob esse enfoque foi realizada a partir 

de investigações efetuadas por Berle e Means, em 1923, cujo caráter identificativo 

era avaliar o controle de capitais nas grandes empresas. A primeira constatação foi 

a de que o sistema de propriedade estava em transição, ou seja, o capital estava 

sendo democratizado em milhares de ações constituindo as grandes sociedades 

anônimas. A partir desse momento percebeu-se que o sistema de controle não 

mais seria feito por indivíduos ou pequenos grupos, nos termos do capitalismo 

individualista do século XX, e sim por grupos de administradores profissionais, 

enquanto que a propriedade era dividida em acionistas ausentes. E, na sua 

conclusão, já em 1932 afirmavam: 

 “É concebível - na verdade parece quase essencial para que o sistema 
das grandes sociedades anônimas sobreviva - que o controle das grandes 
sociedades venha a se colocar nas mãos de uma tecnocracia 
perfeitamente neutra, a qual equilibraria as reivindicações dos diversos 
grupos da comunidade e atribuiria a cada um uma parte do fluxo de renda à 
base de uma política de caráter público ao invés de basear-se no cupidez 
privada”. 

 Acreditavam os cientistas sociais liberais que o capitalismo seria 

gradativamente substituído por um sistema mais justo e racional de poder, já que 

acreditavam que ele iria necessariamente desaparecer. Para tanto, preferiam que 

fosse paulatinamente substituído por um sistema dominado por técnicos e 
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administradores profissionais, denominado “ideologia tecnoburocrática”, que se 

esboçava pela racionalização do capitalismo, em que os capitalistas entregavam a 

direção de suas empresas a administradores profissionais competentes. 

 Pesquisas realizadas por intelectuais de esquerda e de direita, entre o final 

da década de 30 até meados de 60, demonstravam controvérsias sobre essa 

questão. Entretanto, a definição surge em 1963 com Robert J. Larner, quanto, 

então, emerge definitivamente a tese de que a revolução dos gerentes ou a 

emergência da tecnoburocracia ocorre em ritmo acelerado. 

 Apesar disso, os cientistas da esquerda, liderados por Sweesy (apud 

Bresser, 1972: 87), continuavam a adotar posição contrária da tecnocracia e 

afirmavam que: 

“Os gerentes, os administradores profissionais, os técnicos detêm uma 
certa soma de poder. Mas são meros auxiliares, meros assessores dos 
capitalistas. Servem o capital antes de qualquer coisa. E dito retiram 
benefícios pessoais. Não têm, porém, poder real, nem representam o 
processo de liquidação do sistema capitalista”. 

 Cabe-nos, portanto, ressaltar que ainda existem dúvidas sobre quem detém 

realmente o poder de administrar. Existem questões históricas que contribuem para 

o atual comportamento dos administradores. Não se sabe claramente o papel do 

gerente tecnocrata, assim como até que ponto ele tem o poder de mando.  

Dessa maneira, ao analisarmos do ponto de vista dos cientistas de 

esquerda, a auditoria deve somente avaliar os controles sob o aspecto quantitativo; 

porém, ao que nos parece, sob o ponto de vista dos de direita, ainda existem 

dúvidas, ou seja: quais seriam os pontos de avaliação? 

 Se a auditoria seguisse a ideologia esquerdista, deveria concordar, ao 

menos em grande parte, com a afirmação de Paul (1942: 63 ) e Martins (apud 

Bresser, op. cit.: 87). 

 “Os gerentes são os assalariados mais bem pagos sob o capitalismo. 
Seu descortino e objetivos estão inteiramente ligados aos de seus 
superiores e sua maior ambição é a de se tornarem genuínos funcionários 
do capital, seja como donos ou como administradores. Em suma, acham-se 
inteiramente despreparados, por treino e posição social, para adotar um 
posição histórica independente". 
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 A esse respeito Fossaert (1971: 48) observa que os tecnocratas são meros 

técnicos aptos a dirigirem o estado ou a economia, porém dominados pela 

burguesia na qual assimila a classe integrando-os nos negócios em seus 

interesses.  

 A tecnoburocracia por si só não se constitui um regime que possa associá-la 

aos preceitos da Flexibilização Organizacional, pois, segundo Bresser, “história 

recente tem mostrado que mesmo um governo marcado por profundas tradições 

democráticas, como o norte-americano, quando começa a ser dominado por uma 

tecnoburocracia, seja civil e/ou militar, é capaz de cometer violências contra a 

própria democracia, em nome da eficiência e da segurança”. 

 A outra forma de se observar os tecnocratas foi adotada por Martins (1998), 

ao questionar se as funções por eles exercidas não passam de assessorias, e 

ainda salienta que: a) os tecnocratas simplesmente assessoram o poder capitalista, 

burocrático ou militar existente; b) os tecnocratas não são escolhidos de acordo 

com critérios de competência, mas de acordo com o grau de “parentesco 

ideológico”; c) as decisões freqüentemente não são tomadas de acordo com bases 

técnicas; d) a tecnocracia não constitui um agrupamento social específico.  

 Já Fossaert (1971: 48) analisa com bastante rigor o papel do tecnocrata e 

assevera que: 

 “Por falta de tecnocratas, até onde se sabe, nenhum governo morreu 
ou morrerá à mingua. Sejam quais forem os objetivos perseguidos pela elite 
governamental, sejam quais forem os meios que ela julgue conveniente 
empregar para a consecução do que tem em mira, sempre existe, na 
quantidade e na qualidade desejada, uma oferta satisfatória de 
especialistas ansiosos por construir por suas próprias mãos a fachada 
tecnocrática que a elite governamental deseja exibir aos olhos do grande 
público”. 

 Diante de tais pressupostos poder-se-á concluir que, ao mesmo tempo em 

que seria temerário à auditoria seguir os intelectuais de direita, ou seja, aceitar a 

substituição do capitalismo pela tecnocracia, o ideal seria tomar uma atitude 

prudente como aponta Meynaud (1964: 161 apud Bresser 1972: 89), em seu 

discurso. 
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 “Sem dúvida, o capitalismo moderno sofreu numerosas modificações 
em relação às práticas antigas: entretanto, se os métodos de recrutamento 
do círculo dirigentes sofreram transformações notáveis, nem a unidade nem 
a homogeneidade desse grupo me parecem seriamente comprometidas - as 
diferenças de comportamento observadas, sem ser negligenciáveis, são em 
média de ordem simplesmente tática”. 

 Por outro lado, é de se perceber que a discussão sobre a realidade da 

revolução tecnoburocrática ainda não terminou. A auditoria deve ter a cautela ou 

senão a audácia de saber o ponto de equilíbrio, ou saber, então, que, a exemplo de 

Mills, “a elite do poder diversificou-se”.  

 Segundo Mills, (1962: 182-183 apud Bresser 1972: 93). “A classe dos donos, 

numa época em que a propriedade se divide me vários, transformou-se na classe 

dos ricos associados; e associando-se consolidou seu poder e atraiu para sua 

defesa novos homens, de substância mais executiva e mais política”.  

 Concluindo o pensamento de Mills Bresser (op. cit.: 94) assevera que “Os 

administradores entram em um processo de cooptação como os proprietários, com 

eles se identificam, a eles servem, mas acabam começando a defender seus 

próprios interesses, que não são exatamente iguais aos dos capitalistas”. 

 Se fôssemos avaliar a atuação do tecnocrata somente sob esse prisma, 

poderíamos afirmar que haveria uma forte tendência à ação monológica voltada à 

razão instrumental. Seria de alguma forma, na natureza da relação sujeito x objeto, 

um objetivismo que valorizasse o objeto em detrimento do sujeito. Voltaríamos ao 

taylorismo na sua pura concepção de trabalho massificado e controlado. Entretanto, 

não se pretende classificar ainda nesse momento o enquadramento dessa classe e 

sim contextualizar que esse agente, tão presente nas organizações, possui um 

importante papel a ser avaliado. 

 A figura do tecnocrata será identificada, de forma mais detalhada, a seguir, 

em nosso trabalho, não somente no âmbito da administração da organização 

financeira, como também na figura dos agentes que definem e avaliam os controles 

internos, onde relacionaremos a importância desses agentes e sua contribuição na 

Flexibilização Organizacional. 
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 Sob uma ótica mais realista a respeito da revolução tecnoburocrática, 

Bresser (op. cit.: 95) faz a seguinte análise: 

“A revolução tecnoburocrática é, portanto, uma realidade - uma 
realidade pouco animadora, pouco otimista, mas uma realidade. Ela não se 
completou, ainda. O velho capitalismo ainda resiste e os novos 
tecnoburocratas não têm pressa nem interesse em exterminá-lo (...). 
Mesmo nos países subdesenvolvidos, em que o capitalismo é muito mais 
frágil, os tecnoburocratas tendem a preservá-lo. Só os comunistas, por 
motivos óbvios não o fizeram. O capitalismo, porém, não é inimigo da 
tecnoburocracia. É simplesmente seu antecessor, sua matriz....”. 

 Do ponto de vista epistemológico, as discussões da validade da ideologia 

tecnoburocrática pode ainda não ter sido consolidado, entretanto, percebe-se que 

ela existe e possui um certo nível de responsabilidade dentro das organizações. 

Quando essas responsabilidades estão associadas aos níveis estratégicos, táticos 

ou operacionais, existe, sob qualquer medida, controles que medem tanto o 

desempenho dos tecnocratas, como também avaliam funções, responsabilidades, 

resultados e metas. Todos os controles estão voltados à minimização de algum 

risco, seja ele em função da razão instrumental ou da razão substantiva.  

 

1.3.2. Descrição da figura do tecnocrata e suas aspirações: Desenvolvimento 

econômico, consumo cada vez maior e eficiência. 

 

 Para Tenório (op. cit.), os tecnocratas estão despersonalizadamente 

espalhados entre os níveis hierárquicos das empresas ou organizações públicas e 

são denominados de “classe média”. Estes constituem, na maioria das vezes, os 

responsáveis pelas discussões em torno das estratégias de sobrevivência das 

empresas.  

 Os administradores profissionais e os técnicos, na medida em que assumem 

poder dentro das organizações burocráticas, transformam-se em uma tecnocracia 

(ou em uma tecnoestrutura, se preferimos a terminologia usada por Galbraith em O 

Novo Estado Industrial). O desenvolvimento social brasileiro, a partir de 1930, 

marca, ao mesmo tempo, a formação de poderosas organizações burocráticas 
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públicas e privadas no Brasil e o surgimento de um grupo tecnocrático dentro do 

setor que estamos chamando de nova classe média. (Bresser, 1980: 94). 

 Um fato que merece destaque é o de que, ao contrário do que aconteceu na 

maioria senão em todos os demais países capitalistas, os técnicos e 

administradores profissionais do setor público – muito antes do setor privado - 

transformaram-se em verdadeira tecnocracia.  

Dados obtidos em pesquisa, porém não publicados, sobre a Mobilidade e 

Carreira dos Dirigentes das Empresas Paulistas - Sua Burocratização e 

Democratização de Capital, demonstraram claramente que o poder dos 

administradores profissionais nas empresas brasileiras, embora venha crescendo 

ainda é muito reduzido, o que significa que a as empresas brasileiras ainda estão, 

quase que na sua totalidade, sob total e direto controle de seus proprietários 

(Bresser, idem, ibidem). 

 Em contrapartida, no setor público a tecnocracia teve um grande 

desenvolvimento. Além de administradores profissionais com as mais variadas 

origens, formaram-se, principalmente nas instituições financeiras, no Ministério da 

Fazenda, na Fundação Getúlio Vargas e nas Universidades, grupos de técnicos, 

particularmente de economistas, cujo poder ia crescendo na medida em que o 

Governo perdia suas características de Estado Liberal e, bem ou mal, assumia 

suas novas funções de planejar e promover o desenvolvimento econômico, de 

redistribuir a renda e garantir um mínimo de justiça social, de educar e promover o 

desenvolvimento da ciência, de proteger os menores, as mulheres e os velhos. 

Naquele momento em que o Estado abandonava seu mero papel de polícia, para 

intervir diretamente em todos os setores da sociedade, foi necessária a formação 

de grandes organizações burocráticas de caráter estatal ou semi-estatal. É nessas 

organizações que vão surgir, com um imenso poder, os tecnocratas que, depois da 

Revolução de 1964, passariam a partilhar o controle global da sociedade brasileira 

com os militares. 

 Em uma análise do ponto de vista sociológico, pode-se perceber que o 

pressuposto mais geral é de que o Brasil é uma formação social mista, 

dominantemente capitalista, mas crescentemente tecnoburocrática. Segundo esta 
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análise existem no Brasil três classes sociais básicas: a burguesia ou classe 

capitalista, a tecnoburocracia e os trabalhadores (Bresser, 1978: 15). 

 A tecnoburocracia, que pode ser divida em duas camadas - a alta 

tecnoburocracia dos diretores, gerentes gerais, altos funcionários públicos e oficiais 

superiores das forças armadas; e a média tecnoburocracia de gerentes, técnicos, 

funcionários e oficiais em início de carreira -, é constituída por aqueles que têm, 

coletivamente, a prioridade ou o controle efetivo crescente das grandes 

organizações burocráticas públicas ou privadas. O tecnoburocrata para se apropriar 

de ordenados crescentes, que dependa da dimensão da organização burocrática 

em que opera e de sua posição na hierarquia organizacional, procura acumular ou 

expandir a organização. Se a relação de produção capitalista é o capital, a 

tecnoburocrática é a organização (Bresser, idem, ibidem). 

 A tecnoburocracia concentra-se no setor moderno, onde também operam 

empresas multinacionais; a burguesia existe nos dois setores, mas demanda bens 

principalmente no setor moderno. A renda, nestes termos, concentra-se na 

burguesia, nas empresas multinacionais e na tecnoburocracia e, através do mesmo 

processo, no setor moderno. 

 As tendências da tecnoburocracia emergente, a partir de 1964, são 

claramente autoritárias. A ideologia tecnoburocrática, baseada no conceito 

eficiência, administração e planejamento, tende a subordinar todos os demais 

valores, inclusive o de liberdade, ao de eficiência técnica e administrativa. Por outro 

lado, também é pressuposto desta análise que o poder da tecnoburocracia tende a 

ser crescente no Brasil, na medida em que crescem as organizações burocráticas, 

em especial a organização burocrática maior: o Estado.   
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CAPÍTULO II 

 

O CONTROLE 

 

2.1 O Controle para Avaliação e as Características da Burocracia 

 

 O controle existe em todas as atividades executadas pelo homem, sejam 

elas no âmbito pessoal, profissional, afetivo, social, religioso, cultural etc. A 

conceitualização pode não ter sido originada desde a sua existência, entretanto 

iniciaremos como ponto de partida os conceitos Weberianos, cuja denominação 

reflete a um dos pilares da burocracia denominado “Tipo Ideal”.  

 A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na 

racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos (fins), a 

fim de garantir a máxima eficiência possível para o alcance desses objetivos. Para 

Weber (1947: 320-329 apud Etzioni, op. cit.: 85-87) a burocracia não caracterizava 

um sistema social e sim um tipo de poder. Poder esse que se observa nos 

controles para avaliação existentes em todas as características da burocracia, 

conforme enumeramos a seguir, com suas respectivas definições:  

 

1- Caráter legal das normas e regulamentos. 

2- Caráter formal das comunicações. 

3- Caráter racional e divisão do trabalho. 

4- Impessoalidade nas relações. 

5- Hierarquia da autoridade. 

6- Rotinas e procedimento padronizados. 

7- Competência técnica e meritocracia. 
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8- Especialização da administração que é separada da propriedade. 

9- Profissionalização dos participantes. 

10- Completa visibilidade do funcionamento. 

  

1 - Caráter legal das normas e regulamentos 

 A organização que tem controles voltados a normas e regulamentos 

previamente estabelecidos e que definem o funcionamento da empresa é dita 

burocrática. Essas regras são estabelecidas na maior abrangência possível, de 

forma a cobrir todas as áreas da organização. São ditas racionais por serem 

estabelecidas em coerências com os objetivos visados. As normas e regulamentos 

são legais porque conferem às pessoas investidas de autoridade, um poder de 

coação sobre os subordinados e também os meios coercitivos capazes de impor 

disciplina. O controle é basicamente sobre essas normas o que não impede sejam 

elas utilizadas pelos subordinados de forma protecionista, ou seja, que a 

responsabilidade esteja apenas no que está escrito, eximindo-se daquilo que ele 

não tem a obrigação de fazer. O processo é sistemático e unívoco de esforços para 

economia, no sentido de padronização dentro da organização. 

 

2 - Caráter formal das comunicações. 

 O controle dentro das organizações burocráticas é baseado naquilo que está 

escrito. Toda regra e ações administrativas devem ser formuladas por escrito. É a 

característica do formalismo estabelecida para proporcionar comprovação dos fatos 

e documentação adequada. 

 

3 - Caráter racional e divisão do trabalho 

 A divisão do trabalho caracteriza a racionalidade dentro das organizações, 

pois ela é adequada ao objetivo a ser atingido. O controle é voltado para a 
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identificação do direito e do poder estabelecidos nas atribuições de cada 

participante, inclusive dos meios de obrigatoriedade e das condições necessárias. 

Cada participante deve saber qual é a sua capacidade de comando sobre os outros 

e, sobretudo, quais são os limites de sua tarefa, direitos, responsabilidades e 

poder. As incumbências administrativas são altamente diferenciadas e 

especializadas e as atividades são distribuídas de acordo com os objetivos 

previamente estabelecidos,.a serem atingidos. 

 

4- Impessoalidade nas relações 

 A distribuição de atividades é feita impessoalmente para os cargos e funções 

e independem das pessoas que ocupam os cargos. O poder de cada um é 

impessoal e deriva do cargo que ocupa. O controle é exercido na responsabilidade 

que o cargo exige e é cobrada a obediência também de forma impessoal, ou seja, 

não é seguida em consideração à pessoa e sim em função do cargo ocupado. 

 

5- Hierarquia da autoridade 

 A premissa é que nenhum cargo fica sem controle ou supervisão. Para 

seguí-la é preciso a hierarquização dos participantes organizando-os e 

subordinando-os, estabelecendo a graduação de autoridade correspondente às 

diversas categorias de forma que todos estejam dispostos em graduações 

hierárquicas e que encerrem determinados privilégios e obrigações, estreitamente 

definidos por meio de regras limitadas e específicas. 

 Essa distribuição também serve para reduzir os atritos, por via de contato 

amplamente restritivo, em relação às maneiras previamente definidas pelas regras 

da organização, de tal forma que o subordinado esteja protegido da ação arbitrária 

de seu superior, dado que ambos se processam dentro de um conjunto 

mutuamente reconhecido de regras. (Merton apud Etzioni, op. cit.:  57-58.). 
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6 - Rotinas e procedimentos padronizados 

 São as regras e normas técnicas que regulam a conduta do ocupante de 

cada cargo, cujas atividades devem ser executadas de acordo com as rotinas e 

procedimentos fixados pela organização. O funcionário não pode fazer o que quiser 

e sim o que as normas permitem. A disciplina é estabelecida para assegurar a 

máxima produtividade.  

 As atividades de cada cargo são desempenhadas segundo padrões 

claramente estabelecidos e associados aos interesses da organização, e é com 

base nesses padrões que se avaliam o desempenho dos participantes - seus 

colaboradores. 

 

7 - Competência técnica e meritocracia 

 As contratações e promoções internas da organização são baseadas no 

mérito e competência técnica, ou seja, a partir de critérios de avaliação e de 

classificação. Os funcionários são avaliados quanto a sua competência, o mérito e 

a capacidade em relação ao cargo ou função designados. Para evitar os 

procedimentos arbitrários são normais os procedimentos de exames, concursos, 

testes e avaliações de títulos para a admissão, bem como para a promoção dos 

funcionários. 

 

8- Especialização da Administração 

 A administração da burocracia é constituída de tecnocratas especializados 

na sua função. Não são necessariamente constituídos de proprietários ou um 

grande acionista; separam o capitalista da gestão dos negócios no intuito de 

diversificar as aplicações financeiras de capital, ou seja, os tecnocratas não são 

proprietários. Existe um princípio de completa separação entre a propriedade que 

pertence à organização e a propriedade pessoal do funcionário. (Etzioni: op. Cit.: 

86). 
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9- Profissionalização dos participantes 

 Cada participante é controlado segundo as sua profissionalização, e é 

considerado como profissional pelas seguintes razões: 

a) É um especialista; 

b) É assalariado conforme ao cargo que ocupa; 

c)  É ocupante de cargo; 

d) É nomeado por superior hierárquico; 

e) Seu mandato é por tempo indeterminado; 

f)  Segue carreira dentro da organização; 

g) Não possui a propriedade dos meios de produção; 

h) É fiel ao cargo e identifica-se com os objetivos da empresa; 

i)  O administrador profissional tende a controlar cada vez mais 

completamente as burocracias. 

 

10 - Completa previsibilidade do funcionamento 

 Todos os funcionários comportam-se de acordo com as normas e 

regulamentos da organização, a fim de que ela atinja a máxima eficiência possível. 

Tudo é estabelecido no sentido de prever antecipadamente todas as ocorrências e 

rotinizar a sua execução, para que nenhuma eficiência do sistema seja plenamente 

alcançada. 

 O termo burocracia tem sido utilizado em vários sentidos: para designar uma 

administração racional e eficiente; para designar o seu contrário; para designar o 

governo de altos funcionários; para designar organização. Segundo entendimento 
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de Motta, burocracia é, na verdade, tudo isto; na medida em que a burocracia é 

poder, alienação e controle. 

 Na contextualização epistemológica do conceito de controle, entendemos de 

grande importância expor algumas considerações, segundo análise de Mota (1996). 

De acordo com o referido autor, controle nas atividades de produção parte antes 

mesmo dos conceitos de capitalismo e da própria definição de Weber sobre 

burocracia. No período pré-capitalista as organizações de trabalho, ditas de regime 

domiciliar, possuíam uma certa hierarquia, todavia, essa hierarquia diferia um 

pouco das empresas modernas. A hierarquia existente à época tinha, tanto na base 

como no topo, um produtor. O mestre não dava apenas ordens para o seu aprendiz, 

em vez disso, trabalhavam juntos. O aprendiz não estava localizado em uma 

estrutura piramidal, já que todo aprendiz poderia e aspirava a chegar à condição de 

mestre. 

 Não havia uma distinção de trabalho e capital, ou seja, o produtor não vendia 

o seu trabalho e sim o seu produto e, por conseqüência, o produtor controlava ao 

mesmo tempo o produto e seu processo de trabalho. 

 Pode-se dizer que o capitalismo, enquanto modo específico de produção, 

tem a suas origens no sistema domiciliar baseado na distribuição de matérias-

primas a artesãos, dos quais era posteriormente comprado um produto final.  

 A divisão do trabalho, iniciada com o sistema domiciliar, começa a sofrer 

diversas transformações. Na visão de estudiosos clássicos percebeu-se, ao longo 

dos tempos, que a divisão poderia desenvolver a perícia em cada operário tomado 

individualmente, e poderia poupar o tempo que o trabalhador gastava passando de 

uma operação a outra, o que seria mais perceptível com a mecanização que 

facilitaria e encurtaria a duração entre as operações. Com a ampliação das divisões 

de trabalho tornou-se necessário utilizar um indivíduo que coordenasse os trabalhos 

isolados dos produtores. Esse alguém seria o capitalista, que poderia exercer o 

papel fundamental de coordenação e controle cujo resultado seria um produto 

mercantil, ou seja, um produto que pudesse ser comercializado no mercado. 
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 A percepção de lucro maximizado, com o agrupamento de produtores num 

mesmo estabelecimento (fábrica) e com a venda de grandes quantidades de 

produto no mercado, não partiu dos produtores e sim dos capitalistas, que se 

aproveitavam da situação na qual os produtores, ao se especializarem no processo 

de produção, percebiam a necessidade de maior controle para o produto final.  

 “Por esse motivo, o controle do produto passou do produtor ao capitalista, 

sendo que o primeiro passou a vender sua força de trabalho ao segundo. No plano 

da produção a máxima ‘dividir para reinar’ deu aos capitalistas as condições da 

acumulação de capital” (Motta, 1996: 37). 

 É com a fábrica que nasce o conceito de hierarquia burocrática capitalista, 

onde a hierarquia e divisão parcelar de trabalho se conjugam como molas 

propulsoras de uma forma de produção e reprodução do capital. Por outro lado, 

nasce também uma hierarquia voltada para o controle e para vigilância, com a qual 

o capitalista consegue impor disciplina e garantir submissão, no sentido de 

aumentar a produção e diminuir os custos. Essa disciplina é caracterizada pela 

divisão entre os que planejam e os que executam; entre dirigentes e dirigidos; 

portanto, um conjunto de funcionários voltados para o controle e a administração da 

empresa. 

 Expande-se então o capitalismo com a conjugação da divisão parcelar do 

trabalho e com a hierarquia na fábrica, que partem com a pequena oficina e dela 

passam à empresa familiar, como um primeiro passo num processo em que o 

capital total se acumula, aumentam as concentrações individuais de capital e 

cresce a divisão vertical do trabalho, isto é, a hierarquia. 

 A partir do final do século XIX começa a surgir, nos Estados Unidos, a 

moderna corporação com as suas múltiplas funções internas, segmentadas por 

produção, vendas, finanças e pessoal. A partir dessas surgem as multidivisionais 

cuja característica é a departamentalização em unidades específicas para cada 

produto. Somente após a Segunda Guerra Mundial, surge a possibilidade do 

aparecimento das empresas multinacionais que atravessaram fronteiras de 

diversos países. (Mota, idem.) 
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 A estrutura hierárquica piramidal, presente desde a pequena oficina até a 

multinacional, permitiu a descentralização da execução, transformando tarefas de 

coordenação em tarefas de supervisão, mantendo sempre o planejamento, a 

coordenação geral e o controle nas mãos de um pequeno grupo em sua cúpula. 

 É de se considerar que as empresas, na medida em que aumentavam seus 

capitais, aumentavam também os riscos do empreendimento. Quando o capital 

começava a ser diluído entre diversos acionistas, o que caracterizava o surgimento 

das sociedades anônimas, havia as incertezas quanto ao retorno do capital, já que 

nem sempre a correlação entre aumento de capital com o aumento de lucro é 

positiva.  

 A maximização do lucro nem sempre é estável e confiável. As empresas, 

para garantir retorno máximo precisam ajustar seu capital conforme a sua 

capacidade de produção, além da necessidade de administrar as pressões 

exercidas pelos governos, pela economia do mercado e pelas próprias pressões 

internas. A reprodução de capital, neste caso, caracteriza a razão de ser do 

capitalismo, e para que ela se realize as organizações precisam garantir que as 

pessoas sobrevivam de conformidade com os padrões estratégicos estabelecidos, 

atendendo aos interesses da empresa e garantindo a continuidade das condições 

sociais que asseguram a manutenção do processo de acumulação de capital 

(Mota: op. cit.). 

 Os padrões impostos pelos dirigentes se traduzem no controle social 

exercido pela organização burocrática que, normalmente assumindo aparência de 

lugar onde os indivíduos podem se auto-realizar, acaba determinando um alto grau 

de conformismo e preenchendo, dessa forma, funções estratégicas para um 

determinado sistema social. 

 O controle exercido nas empresas não passa apenas nos sistemas de 

produção. Ele também é exercido nas relações sociais, que se caracterizam pelas 

relações de poder perceptíveis entre desiguais, garantindo a reprodução das 

relações dominante-dominado, que estão presentes tanto na grande estrutura 

social quanto na estrutura organizacional. A percepção da possibilidade de alguma 
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manifestação individual ou do grupo, perante o dominador, é sempre antecipado 

pelos controles. 

 Existe esta relação de poder, na medida em que se pode punir, porque 

detém o monopólio do saber; porque consegue que os participantes se identifiquem 

com a empresa, porque advém freqüentemente de um amor ou ódio incondicional; 

porque está de acordo com as regras do jogo capitalista; porque pode recompensar 

e porque detêm a riqueza.  

 Portanto, do ponto de vista apenas econômico, cada organização procura 

atingir seus objetivos com o mínimo de problemas e dificuldades. Todavia, 

precisam despender grande parte de seu tempo na execução de controles, 

podendo, diante dos resultados, agir de forma punitiva ou através de recompensas. 

O controle relaciona-se, então, com os objetivos exclusivos que a empresa se 

propõe, bem como com as camadas a serem controladas.  

  

2.2. Do controle como Instrumento de administração e fiscalização 

 

 Do ponto de vista de Dalforge (1997), controlar é vigiar, observar e fiscalizar 

os atos praticados, as providências e operações executadas, para verificar se estão 

sendo realizados de acordo com as ordens expedidas, com o planejamento 

elaborado e ainda se estão em conformidade com as leis. Compreende a atividade 

de superintendência, de gerência, de direção ou de fiscalização para os atos, fatos 

e também as pessoas a eles ligadas por via de relações e responsabilidades 

jurídico-funcionais ou contratuais. Por fim considera como instrumento de 

comando, de direção, que alguém, por força de competência definida, dele se 

utiliza para aferir os fatos e as providências ou operações executados por outrem, 

verificando se guardam eles consonância com as medidas predeterminadas, 

planos ou preceitos estabelecidos. 

 O controle existe em todos os níveis e em todos os órgãos, desde os 

escalões mais elevados da direção central até as áreas mais subalternas de 

execução de atividades auxiliares. Passa a ser considerado como princípio básico 
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de administração já que se torna indispensável ao planejamento, à coordenação e 

à descentralização, bem como à delegação de competências e responsabilidades. 

 Para evitar desvios da atividade administrativa do objetivo predeterminado, 

bem como a aplicação e o destino inadequados de bens e recursos, existe sempre, 

por mínimo que seja, o controle racional em qualquer órgão da empresa.   

 Os controles do ponto de vista burocrático podem inspirar um certo exagero. 

É bem verdade que as organizações atuais buscam a flexibilização no sentido de 

desmistificar o burocratismo de conotação negativa. Vários são os conceitos atuais 

que buscam essa finalidade: gestão participativa, desenvolvimento organizacional, 

governança corporativa, comitê de gestão, aprendizagem organizacional entre 

outros. O que se busca nesses conceitos é o envolvimento de todos os 

participantes nos processos da empresa, no sentido de aproximar e engajar os 

funcionários aos objetivos organizacionais. Entretanto, observa Pereira (1999), que 

na administração pública brasileira são diversos os esforços dos administradores, 

no sentido de permitir que, na mudança organizacional, as empresas se tornem 

mais ágeis e eficazes, onde raros são os efeitos causados pelos esforços 

dispendidos. 

 Observa ainda tal autora, que, muitas vezes, entretanto, o que transparece, 

ao final desses esforços, são apenas alterações superficiais, situadas quase 

sempre ao nível formal ou simbólico do comportamento organizacional, sem que se 

observem mudanças profundas, capazes de propiciar transformações substantivas 

no desempenho organizacional. 

 Os objetivos organizacionais de uma empresa pública estão, de certa forma, 

estão diretamente relacionados com os interesses do Estado. Em todos os países 

subdesenvolvidos as empresas estatais são criadas para promover objetivos sociais 

e de eqüidade, preocupando-se, dentre outras prioridades, com a redistribuição de 

renda, correção de desigualdades sociais e redução de desemprego. 

 Se por um lado percebemos que existe uma preocupação por parte dos 

agentes administrativos, no sentido de identificar mudanças organizacionais de 

gestão e, por outro lado, não se pode desviar os objetivos institucionais da 
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empresa, é de se perceber que para acompanhar essa evolução se fazem 

necessárias mudanças conceituais de comportamento. Da mesma forma, não 

poderia ser diferente com as questões de controle, já que é com base nelas que se 

resguardam os interesses da organização.  

 É importante salientar que os objetivos devem ser sempre bem definidos, 

para que as empresas públicas possam balizar a atuação dos administradores, 

dando-lhes uma indicação clara para suas decisões.  

 Entretanto, para assegurar que os objetivos da organização não sejam 

desviados, outros segmentos da empresa como Controles Internos e Compliance 

são criados para minimizar esses riscos. Esses departamentos possuem, dentre 

outras finalidades, criar e implementar controles institucionais no sentido de 

minimizar outros riscos externos a que estão sujeitos a organização.  

  No caso das instituições financeiras esses departamentos possuem uma 

forte presença interna. São com base nesses departamentos que os Bancos se 

resguardam das fortes pressões internas e externas, e garantem a sobrevivência 

das empresas. O departamento de Controles Internos conduz a implementação de 

ações que garantam a existência de mecanismos comuns a toda organização, 

realiza o monitoramento e presta consultoria às demais áreas administrativas sobre 

o assunto. 
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CAPÍTULO III 

 

CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA 

 

3.1 O controle interno nas instituições financeiras 

 

 Do ponto de vista de instituição financeira o controle interno é um processo 

conduzido pela Alta Administração e todo o corpo funcional da empresa, elaborado 

de forma a assegurar o atingimento dos seguintes objetivos: 

• Eficácia, eficiência e economicidade dos controles internos nas operações; 

• Confiabilidade e tempestividade das informações financeiras e gerenciais; 

• Conformidade com leis e regulamentos aplicáveis 

Segundo Silva (2000: 29), “As Instituições acostumaram-se a olhar a prática 

dos controles internos como uma ‘lição de casa’ maçante. Com o tempo, a 

necessidade de se ganhar agilidade, em função da assimilação de novas 

tecnologias, tornou as instituições financeiras mais adaptadas às atividades de 

controle”.  

 A Lei complementar no. 101, de 4 de maio de 2000, chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, impõe à administração pública uma série de mecanismos 

direcionados à garantia do equilíbrio entre a receita e a despesa e, por 

conseqüência, a eliminação do endividamento. Essa lei resgata na área pública os 

dois principais instrumentos de gestão: o planejamento e o controle. Nesse último, 

fica estabelecida a base legal para que as entidades públicas instrumentalizem os 

seus sistemas de controle interno, consolidando um novo campo de atuação para 

as auditorias internas, como unidades integrantes de tais sistemas, cuja missão 

institucional básica será a de avaliar a eficiência e a eficácia do controle interno, de 
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forma a assegurar o fiel cumprimento dos dispositivos da Lei e a fidedignidade das 

informações constantes nos instrumentos de transparência da gestão fiscal 

definidos no artigo 48 da citada lei. (Cruz & Glock, 2001: 7). 

 O fato mais interessante, que marca a exigência da prática dos controles 

internos no Brasil, refere-se às circunstâncias mais recentes da conjuntura 

nacional. A preocupação do governo em implementar novas regras sob a forma de 

novas leis (9.613), resoluções (2.852) etc., tem como principal objetivo o combata 

às operações financeiras ilícitas ou “lavagem de dinheiro”. Entretanto, a razão 

principal é o fato de o Brasil estar sendo bruscamente afetado desde 1992, por sua 

abertura comercial, que inseriu o país nos chamados “mercados globais” de forma 

irreversível. 

 Nessa corrida para manter e ampliar sua fatia de mercado, as instituições 

financeiras promovem transformações verdadeiramente radicais, reestruturando-se 

estratégica, organizacional e tecnologicamente. Além disso, tais transformações 

visam alcançar um melhor aproveitamento de seu capital humano por meio de 

treinamentos periódicos e da implantação de uma “Política de Controles Internos”.  

 A título exemplificativo, vejamos como se define, à luz dos preceitos legais, a 

responsabilidade do departamento de controle interno de uma das instituições 

financeiras públicas do nosso país:  

 “Responder pela verificação da existência de mecanismos que garantam que 

os negócios, produtos e serviços do Conglomerado estejam sendo conduzidos de 

acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, às exigências de supervisão 

bancária e às políticas e procedimentos internos”. 

 Possui ainda como atribuições mínimas:2 

a) coordenar as atividades destinadas à certificação da conformidade da 

instituição; 

                                                             
2 Adaptado do texto Internal Control - Integrated Framework elaborado pelo Comitee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Comission – COSO. 
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b) estabelecer normas e procedimentos afetos à coordenação do processo 

de certificação do Compliance na instituição; 

c)  orientar as unidades administrativas de todos os segmentos da instituição 

quanto à necessidade e a importância de garantir-se que as respectivas 

áreas tenham acesso tempestivo, completo e fidedigno a todo e qualquer 

normativo necessário para regular a condução dos trabalhos a elas 

atribuídos; 

d) divulgar instruções e orientações de caráter geral sobre riscos de 

legislação e de regulamentação; 

e) definir processos (fluxos de papéis e informações) em conjunto com as 

demais áreas da instituição, que lhes garantam receber os normativos que 

necessitem para o adequado desempenho de suas funções e atendimento 

às determinações legais e regulamentares; 

f)  desenvolver e difundir a cultura de controle do risco de legislação e de 

regulamentação; 

g) propor ações destinadas a obter o comprometimento dos funcionários 

com a busca pela conformidade (compliance)  da instituição; 

h) acompanhar, em paralelo às unidades administrativas de todos os 

segmentos da instituição, o atendimento à legislação e normativos a elas 

aplicáveis, utilizando-se de testes de conformidade e outros mecanismos 

a serem desenvolvidos. 

 

3.1.1. Ambiente de controle 

 

O ambiente de controle determina o tom de uma organização, influenciando 

a conscientização de controle em seu pessoal. É o fundamento para todos os 

outros componentes de controle interno, fornecendo disciplina e estrutura. Os 

fatores do ambiente de controle incluem integridade, valores éticos e competência 
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das pessoas da instituição; filosofia da administração e estilo operacional; a forma 

como a administração distribui autoridade e responsabilidade, organiza e treina seu 

pessoal e a atenção e direção dada pela diretoria. 

3.1.2. Avaliação de risco 

 

Toda instituição enfrenta uma série de riscos de origens externas e internas 

que devem ser constantemente avaliados. Uma pré-condição para a avaliação de 

risco é o estabelecimento de objetivos relacionados a níveis diferentes e 

internamente consistentes. A avaliação de risco é a identificação e a análise dos 

riscos relevantes para o atingimento dos objetivos, o que cria uma base para se 

determinar como gerenciá-los. Como as condições econômicas, setoriais, 

regulatórias e operacionais continuarão a se alterar, são necessários mecanismos 

para identificar e tratar esses riscos especiais associados a essas alterações. 

 

3.1.3. Atividades de controle 

 

As atividades de controle são as políticas e os procedimentos que ajudam a 

assegurar o cumprimento das diretrizes gerenciais. Ajudam a assegurar que as 

ações necessárias estão sendo tomadas para avaliar os riscos que ameaçam os 

objetivos da empresa.  

As atividades de controles ocorrem em toda a organização, em todos os 

níveis e em todas as funções. Incluem uma série de atividades tão diversas como 

aprovações, autorizações, verificações, reconciliações, análises de desempenho 

operacional, segurança dos ativos e segregação de funções. 

 

3.1.4. Informações e comunicação 

A informação pertinente  deve ser identificada, capturada e comunicada em 

forma e periodicidade que permita às pessoas cumprirem suas responsabilidade. 

Os sistemas devem produzir relatórios com informações operacionais, financeiras e 
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de compliance que tornem possível dirigir e controlar os negócios. Eles tratam não 

só dados gerados internamente, como também informações sobre eventos 

externos, atividades e condições necessárias para subsidiar o processo decisório e 

a divulgação externa. A comunicação efetiva também deve ocorrer de forma mais 

ampla; de cima para baixo e em todos os sentidos. Todas as pessoas devem 

receber uma mensagem clara da cúpula de que o controle deve ser levado a sério. 

Elas precisam entender seu papel no sistema de controle interno, bem como a 

maneira pela qual suas atividades individuais se relacionam com o trabalho das 

outras pessoas. Precisam ter um meio de prestar informações relevantes à alta 

administração. Também deve haver comunicação efetiva com terceiros, como 

clientes, fornecedores, órgãos reguladores e acionistas. 

 

3.1.5. Monitoramento 

 

O sistema de controle interno precisa ser monitorado - um processo contínuo 

que avalia a qualidade do desempenho do sistema. Isso é conseguido por meio de 

atividades permanentes de monitoramento, avaliações individuais ou a combinação 

de ambas. O monitoramento contínuo ocorre no curso das operações e inclui 

atividades regulares de gerenciamento e supervisão, e outras providências tomadas 

pelas pessoas durante a realização de suas tarefas. O escopo e a freqüência de 

avaliações individuais dependerá, primeiramente, da avaliação dos riscos e da 

efetividade dos procedimentos de monitoramento contínuo. As deficiências nos 

controles internos devem ser informadas ao nível superior, e os problemas mais 

sérios comunicados à alta gerência e à diretoria.  

 

3.2. O controle e a autonomia das instituições financeiras de caráter público 

  

 Em relação à autonomia e ao controle das sociedades de economia mista, o 

Estado optou por um instrumento de administração que possibilitasse o alcance da 
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eficiência e qualidade, além de preços competitivos, conforme observa Cardoso 

(1994: 202):  

“O papel do Estado como produtor de bens e serviços será mantido nas 
áreas estratégicas, onde deverá ter a capacidade de produzir com eficiência, 
qualidade e preços competitivos. Para tanto, serão promovidas mudanças 
significativas no modelo de administração de empresas estatais, em especial 
com o uso do contrato de Gestão”. 

 O decreto no. 137, de 27 de maio de 1991, criou o “Programa de Gestão das 

Empresas Estatais como norma global sob a qual podem ser desenvolvidos 

contratos de gestão individuais com empresas estatais”.  

 Este programa consiste em compromissos periódicos com objetivos e 

metas, de cada uma das empresas estatais com o Estado. Estabelece, conforme 

destaca André (1994), que “é de natureza dos contratos que, em contrapartida, ao 

compromisso da empresa, o Estado passe a conceder-lhes maior autonomia 

gerencial, liberando-a de controles burocráticos de meios, com o intuito de viabilizar 

a elevação de sua eficiência”. 

 O contrato de gestão fundamenta-se em: 

a) descrição do contexto macroeconômico; 

b) diagnóstico da empresa; 

c)  contrato; 

d) objetivo geral; 

e) objetivos específicos; 

f)  isenção de normas de controle; 

g) prazo de vigência; 

h) condições de renovação, revisão etc.; 

i)  responsabilidade dos administradores; 

j)  condições do contrato de festão da União. 
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 O controle é exercido pelo governo, por meio de indicadores de desempenho, 

divididos em operacionais, comerciais, econômico-financeiros, recursos humanos e 

administrativos. 

 O Estado, portanto, busca desenvolver sua capacidade estratégica de 

atuação. Nesse processo a autonomia é negociada, entre outros critérios, nos 

termos a seguir enumerados: 

a) seleção, admissão, remuneração, promoção e desenvolvimento de 

pessoal, bom como a prática de todos os atos próprios da administração 

de pessoal; 

b) negociação e celebração de acordos coletivos de trabalho, de natureza 

econômica e jurídica, bem como a defesa ou postulado judicial da 

empresa por meios próprios; 

c)  contrato de obras e serviços de qualquer natureza, inclusive os de 

publicidade, aquisição e alienação de bens; 

d) fixação dos preços de seus produtos e serviços. 

 O contrato de gestão é um controle eficiente por parte do governo na 

avaliação e no acompanhamento da dimensão de atuação em moldes privados de 

suas empresas, mas na prática não esgotou suas possibilidade como instrumento 

que possa vir a garanti maior autonomia e resultados para as empresas estatais. 

 Segundo Silva Neto, (1997: 5-22), o modelo de tomada de decisão nas 

empresas estatais segue o mesmo modelo da iniciativa privada, onde se constitui 

de três agentes para tomadas de decisões. O governo (proprietários das empresas) 

incumbe-se da definição dos objetivos primários; a diretoria trata de traduzi-los em 

objetivos estratégicos e cabe aos executivos a tarefa de definir os objetivos 

operacionais. Contudo, existe uma série de condicionantes que determinam o 

funcionamento do modelo, o que nem sempre se verifica na prática. Existem 

ineficiências nos sistemas desenvolvidos no controle dessas empresas que 

acabam por refletir na definição dos objetivos dessas empresas.  
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 O governo, que é formado por indivíduos e instituições, interage, muitas 

vezes, de forma contraditória: toma decisões políticas negociadas para harmonizar 

interesses antagônicos, o que não garante que os objetivos primários sejam 

definidos de forma consistente. 

 Por outro lado existe o interesse do governo em definir objetivos no intuito de 

regular políticas econômicas, atuando como canal para operacionalizar metas de 

natureza micro e macroeconômicas. Neste caso, reforça a caracterização da 

multiplicidade na definição de metas.  

 A instituição financeira é o caso típico de uso macroeconômico já que, além 

de estar inserida no âmbito estratégico da economia, é um instrumento  focado no 

aspecto social da nação, viabilizando a produção de diversos segmentos como: 

rural, habitação, industrial e outros. 

 A utilização dessas empresas como instrumentos de políticas 

macroeconômicas, por diversos países, tem demonstrado o surgimento de diversos 

conflitos com os objetivos empresariais propriamente ditos. Segundo experiências 

comprovadas, as definições de múltiplos objetivos primários para as estatais têm 

sido uma péssima estratégia econômica, chegando a inviabilizar o Setor Produtivo 

Estatal em alguns países. No caso brasileiro já é nítido, nesses conflitos, a fuga 

alternativa como as privatizações, inclusive já percebida em alguns bancos 

estaduais de domínio público. 

 Seguindo para o segundo escalão de objetivos, no caso os estratégicos, é de 

se esperar que fossem definidos não somente como consistentes mas também 

como viáveis. Entretanto, como resultados dos problemas na definição dos 

objetivos primários, esses objetivos estratégicos poderão também ser conflitantes. 

 

3.2.1. Do ponto de vista de controle do governo nas empresas estatais 

 

 As estruturas de controle interferem necessariamente no processo de 

tomada de decisões, o que ocorre diariamente em todos os níveis hierárquicos de 
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uma empresa estatal. Essa interferência pode ser de tal ordem que elimina toda a 

autonomia que os diretores e executivos dessa empresa precisam para tomar 

decisões. Essa extrema centralização do processo decisório é uma das piores 

distorções que pode ser criada pelas estruturas de controle. 

 Nesse caso, as estatais perdem toda a sua capacidade de operar como 

empresas e são transformadas em simples organismos governamentais, sujeitos a 

todo tipo de regulamento e controle burocrático. Certamente, esse não é o 

ambiente adequado para o funcionamento de uma empresa em que a agilidade nas 

decisões é imprescindível e o risco e as incertezas sempre estarão presentes. 

 Existe uma incompatibilidade básica entre o tipo de controle que funciona no 

serviço público e aquele que prevalece em empresas privadas. O primeiro é 

caracterizado pela obediência a regras e regulamentos e o desempenho do 

burocrata é, por sua vez, avaliado pelo processo ritualístico que cumpre, não pelos 

resultados que alcança. Contrariamente, nas empresas privadas, diretores e 

executivos serão avaliados com base nos resultados financeiros das empresas, 

pois é isso o que interessas aos acionistas. Assim, se uma empresa estatal é um 

ser híbrido, com uma face privada e outra estatal, um sistema de controle viesado 

pode eliminar a sua face privada, prevalecendo apenas a estatal (Ayub & Hegstad, 

1987: 32). 

 Estruturas de controle com tais características acabam por criar um círculo 

vicioso: a centralização piora o desempenho das empresas, o que, por sua vez, 

obriga o governo a criar novos controles, que diminuem a capacidade de ação dos 

diretores e executivos da empresa estatal. O resultado virá a seguir, na forma de 

uma redução de desempenho. 

 Tudo indica que as estruturas de controle precisam ser mais 

descentralizadas. Por outro lado, o grande problema é encontrar um grau de 

descentralização que consiga abranger dois resultados ao mesmo tempo: em 

primeiro lugar, que permita aos dirigentes das estatais ter um grau de autonomia 

adequado para a definição e execução dos objetivos estratégicos e operacionais da 

empresa. Em segundo lugar, que seja suficientemente transparente, para que os 

auditores, tanto estatais quanto privados, tenham todas as condições para avaliar 
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as contas das empresas estatais. Em muitos países essa transparência é 

aperfeiçoada através do exame dessas contas pelo poder Legislativo. 

 Tudo indica que as estruturas de controle precisam ser organizadas de forma 

a refletir o grau de complexidade dos objetivos das empresas estatais. Assim, 

diferentes indicadores devem ser usados na avaliação de desempenho, se elas 

forem constituídas para alcançar diferentes objetivos. Se o governo deve evitar 

interferir na administração do dia-a-dia das empresas, por sua vez os dirigentes 

dessas empresas precisam estar cientes de que os resultados de suas decisões 

serão devidamente avaliados (Menon & Umapathy, 1987: 287-304). 

 

3.2.2. Os instrumentos de controle no campo da administração pública 

 

A gestão dos negócios jurídicos ganha especial relevo quando  exercitada no 

campo da Administração Pública, em virtude de o administrador de bens e 

dinheiros públicos estar sempre colocado na posição de agente delegado e nunca 

na de proprietário. 

É que o administrador da coisa particular pode agir livremente na gestão dos 

seus negócios, praticando todos os atos que lhe não sejam vedados em leis, 

regulamentos, estatutos ou contratos,  enquanto que o administrador da coisa 

pública deve pautar todos os seus atos na trilha da própria legislação. O primeiro 

age no interesse próprio, ou no de um grupo, podendo exercer toda e qualquer 

atividade que a lei não proíba; o segundo faz o que a própria lei determina, não no 

interesse próprio, mas no da coletividade, da qual é um agente, um delegado. Um 

administra o que é seu; o outro gere coisa pública, obrigando a prestar contas de 

todos os seus atos e decisões. 

Em razão dessa diferença marcante, a Administração Pública, com mais 

rigor, deve obedecer a princípios fundamentais bem definidos, dispondo de seguros 

e vigorosos instrumentos de controle, que permitam a perfeita definição de 

responsabilidade dos seus agentes, sem que, a esse pretexto, seja criada 
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excessiva e desnecessária burocratização dos serviços, e o conseqüente 

emperramento da máquina administrativa. 

Visando a esse objetivo, a Reforma Administrativa Federal (Decreto lei no. 

200/67) estabeleceu os seguintes princípios fundamentais de administração, os 

quais trataremos, individualmente, em seguida: 

• Planejamento 

• Coordenação 

• Descentralização 

• Delegação da Competência 

• Controle 

 

3.2.2.1. Planejamento 

 

A atividade administrativa somente poderá atingir efetivamente os objetivos a 

que se propõe quando rigorosamente planejada. Todavia, não é viável a execução 

de qualquer planejamento sem controle, pois o controle representa a segurança da 

execução de qualquer ação programada. 

O próprio planejamento, para que resulte coerente com a realidade e possa 

deixar antever a exeqüibilidade do programa traçado, necessita alicerçar-se em 

dados e elementos colhidos na experiência obtida no exercício de atividades 

idênticas, semelhantes ou afins.  Essa experiência e esses dados somente podem 

ser adquiridos mediante a tabulação ou verificação dos resultados fornecidos por 

um sistema de controle, caso contrário não houvera planejamento, mas apenas 

improvisação, carente, portanto, de segurança na sua fase executória. 

A elaboração de qualquer prognóstico deve, necessariamente, estar louvada 

em diagnóstico que lhe sirva de base de sustentação, visto que não é possível obter 

um diagnóstico sem os dados de uma experiência devidamente controlada. 
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3.2.2.2. Coordenação 

 

É o conjunto das atividades sistematizadas, com vistas à execução ordenada 

de planos e programas, objetivando evitar a ocorrência de planos e programas bem 

como de áreas sem cobertura de ação governamental ou, ao contrário, a 

superposição de atividades idênticas ou afins, que provoquem dispersão ou 

desgaste desnecessário de esforços e recursos aplicados, principalmente em 

investimentos. 

 Coordenados os esforços previstos nos planos e programas maiores e 

melhores resultados podem ser obtidos, em menor tempo e com economia de 

gastos ou custos operacionais e, conseqüentemente, os objetivos colimados 

podem ser mais facilmente alcançados. 

Qualquer ação coordenadora não pode cingir-se somente à fase do 

planejamento. Tem que se estender à fase da execução, sob pena de arriscar-se a 

perder totalmente o seu objetivo. 

A execução coordenada do planejamento não poderá, jamais, prescindir do 

controle como instrumento indispensável que é à aferição dos resultados 

alcançados. 

 

3.2.2.3 Descentralização 

 

É a transferência de atividades de caráter executivo para os órgãos ou 

serviços mais intimamente ligados ou mais próximos ao local ou à área de 

execução das tarefas e encargos, liberando-se os órgãos que compõem a estrutura 

central de direção, das rotinas de mera formalização de atos administrativos. A eles 

devem ser reservadas as atividades de planejamento, supervisão, coordenação e 

controle, com autoridade normativa e de fiscalização sobre os órgãos de execução. 
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A descentralização pode, eventualmente, ensejar a ocorrência de certos 

abusos ou irregularidades na execução dos serviços públicos. Mais onerosos e 

perniciosos poderão ser, entretanto, os resultados de uma excessiva centralização 

administrativa. Esta centralização, além de não permitir a efetiva distribuição de 

responsabilidades, acarreta compreensível atraso e imperfeição dos serviços, pelo 

desmedido volume de trabalho atribuído ao órgão central de direção. 

Todavia, os inconvenientes da descentralização podem ser atenuados se 

houver bom planejamento, boa supervisão e coordenação e eficiente controle. 

Como se vê, talvez mais do que em relação à viabilidade dos dois princípios 

citados, o da descentralização jamais poderá ser posto em prática sem o 

estabelecimento e a implantação de um rigoroso controle de execução dos atos 

praticados, sob pena de caminhar-se para o caos administrativo. 

 

3.2.2.4. Delegação de competência 

 

A delegação de competência pode constituir-se em instrumento de 

descentralização administrativa, desde que se destine a assegurar maior rapidez e 

objetividade às decisões, situando-as em áreas mais próximas dos fatos, pessoas 

ou problemas a atender. 

Tendo em vista a responsabilidade que envolve o ato de delegação de 

competência, ela deve ser precisa e clara quanto à determinação das pessoas, e 

exata quanto à indicação específica do objeto visando às atribuições a serem 

exercidas. 

A necessidade da utilização de instrumentos de controle, como suporte 

indispensável à aplicação do princípio da delegação de competência, é evidente. 

Como na aplicação do princípio da descentralização os resultados que decorrem 

dos atos praticados, em virtude da competência delegada, precisam ser 

evidenciados para a perfeita definição de responsabilidades e, para essa evidência, 

o controle torna-se um instrumento necessário e indispensável. 
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3.2.2.5. Controle 

 

O controle das atividades da Administração Federal deverá ser exercido em 

todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente: 

a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 

observância das normas que governam a atividade específica do órgão 

controlado; 

b) O controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das 

normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares; 

c)  o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da 

União pelos órgão próprios do sistema de contabilidade de auditoria 

interna. 

 Assim, em vista da análise até aqui feita e que se harmoniza perfeitamente 

com a compreensão dos dispositivos supramencionados da Reforma, parece lícito 

concluir-se que o controle, embora inicialmente arrolado como apenas um dos 

princípios fundamentais de administração é, no entanto, um instrumento básico e 

indispensável à obtenção de êxito na aplicação dos demais princípios indicados. 

 

3.3. Auditoria e Controle Interno 

 

Nos círculos empresariais e na administração pública brasileira, têm sido 

cada vez mais freqüentes as discussões sobre o controle interno. Talvez os casos 

de corrupção e fraudes, por um lado, e o fracasso de muitas empresas ou 

atividades econômicas, por outro lado, tenham sido os fatores que impulsionaram 

esse clima de discussões que anteriormente aparentava ser um tópico de uso 

exclusivo ou preferido somente pelos auditores. Os movimentos voltados à melhoria 

da qualidade das empresas e de sua modernização também influenciaram e 

motivaram a abertura das discussões. 
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 Entretanto, o título “Controle Interno” ainda dá margens a certa polêmica, 

uma vez que à falta de melhor entendimento ou esclarecimento da matéria, produz 

numerosas quantidades de denominações, por vezes mal utilizadas, e de 

interpretações errôneas. 

 

3.3.1 O controle, quanto a sua definição 

 

 Segundo considerações de Martins (1995: 259), controle “Significa conhecer 

a realidade, compará-la com o que deveria ser, tomar conhecimento rápido das 

divergências e suas origens e tomar medidas para sua correção”. 

 De forma mais abrangente Figueiredo & Caggiano (1993: 33), aponta que 

“controle abrange os vários processos nos quais a administração determina sue 

objetivos, delineia os planos para alcançar estes objetivos, organiza e supervisiona 

as operações necessárias para a implementação dos planos e desempenho 

esperados”.  

 Attie (1986: 197), por sua vez, numa visão contábil, ensina que “o controle 

interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos 

e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a 

exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência 

operacional e a encorajar a adesão à política traçada pela administração”. 

 A AUDIBRA (1992: 42) aconselha que: 

 “controles internos devem ser entendidos como qualquer ação tomada 
pela administração (assim compreendida tanto a Alta Administração como 
os níveis gerenciais apropriados) para aumentar a probabilidade de que os 
objetivos e metas estabelecidos sejam atingidos. A Alta administração e a 
gerência planejam, organizam, dirigem e controlam o desempenho de 
maneira a possibilitar uma razoável certeza de realização”. 

 No campo técnico a matéria sempre foi objeto de preocupação das 

auditorias internas, procurando sensibilizar as entidades de ensino, os profissionais 

de administração e contabilidade, os órgãos ou entidades de fiscalização e 

controle, no sentido de enfatizar a importância da matéria para a boa administração 
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dos negócios e salvaguardar os interesses dos intervenientes, quais sejam: os 

acionistas, os funcionários, o governo, a sociedade, órgãos fiscalizadores e todo o 

sistema financeiro. 

 Fato importante a destacar, nesse ambiente criado ante ao reconhecimento 

pelas empresas, entidades e órgão públicos, da necessidade de uma boa estrutura 

de controle interno, condizente com as características da operação e seus riscos, é 

a exigência, cada vez maior, da participação do auditor como elemento de 

esclarecimento das partes, e impulsionador da busca de soluções. Essa exigência 

produziu uma crescente necessidade de complementação de seus estudos na área 

de controle interno, bem como o desenvolvimento de uma adequada capacidade de 

transmitir esses conhecimentos à empresa, através de sua participação direta em 

seminários e cursos internos, palestras e relatórios sobre os exames da 

organização e do desempenho das áreas fins ou meio. 

 No campo empresarial controle é o meio de prevenir movimentações ou 

modificações não autorizadas ou não previstas, e de assegurar a observância da 

política, padrão ou regra estipulada. Significa, pois, a garantia de normalidade para 

a alta administração. Para algumas correntes de pensamento, a palavra controle 

está associada à burocracia, entraves e aumento de custo e, portanto, um mal; 

porém, um mal necessário. Entretanto, quando colocado sob uma perspectiva mais 

realista e correta, o controle pode se tornar um fator produtor de resultados 

positivos e e contribuir para a diminuição de custos, prejuízos e ineficiências. 

Figueiredo & Caggiano (1993). 

 Na medida em que fica evidente que nenhum organismo ou atividade 

econômica pode sobreviver sem uma definição de parâmetros, regras, normas de 

funcionamento ou de ação, torna-se necessário por conseqüência, a definição de 

meios e procedimentos para verificar se esses parâmetros, regras ou normas, 

estão sendo de fato seguidos, isto é, e não há desvios perigosos nem danosos para 

os objetivos e os resultados previstos. 

 Esses meios e procedimento de controle não são de caráter estático, mas 

variam de acordo com a dinâmica da empresa e o progresso dos processos 

internos de produção, administração e informação. 
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 Controle, sob essa perspectiva é, portanto, um princípio ativo e dinâmico e, 

como tal, em constante progresso, adaptando-se às alterações das situações 

reinantes na empresa, órgão ou entidade.  

 Assim, os controles podem ser mantidos em níveis suportáveis em relação 

aos seus custos, enquanto eficientes para a consecução dos objetivos propostos. 

 

3.4 O Controle Interno na Visão do Comitê da Basiléia 

 

 No caso das instituições financeiras, o Comitê da Basiléia, em 1997, emite o 

Core Principies for Effective Banking Supervision, em que determina aos 

supervisores bancários a adoção de controles internos adequados à natureza e 

magnitude de seus negócios, além de processos abrangentes de administração de 

risco para identificar, medir, monitorar e controlar todos os riscos materiais que 

possam abalar suas operações. 

 Esta foi a forma encontrada para colocar em prática a cobrança pela 

fiscalização bancária no que tange à avaliação dos procedimentos de controles dos 

bancos sob sua supervisão. 

 Segundo pesquisas efetuadas por esse comitê, os problemas com as perdas 

significativas pelos  bancos são categorizados como: 

• omissão da administração, falta de responsabilidade de prestação de 

contas e falha em desenvolver uma cultura de consistente dentro do 

Banco; 

• reconhecimento e avaliação inadequados do risco de certas atividades 

bancárias, sejam elas incluídas ou não nas demonstrações contábeis; 

• ausência ou falha de atividades e estruturas fundamentais de controle, 

tais como segregação de funções, aprovações, verificações, 

reconciliações e análises de desempenho operacional; 
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• comunicação inadequada das informações entre os níveis de 

administração dentro do banco; 

• programas de auditoria inadequados ou ineficazes e mau 

desempenho das atividades de monitoramento. 

O Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia recomenda o uso de treze 

princípios de controles internos, os quais passaram a ser adotados no Brasil a partir 

da publicação pelo Conselho Monetário Nacional da Resolução 2.554, de 24 de 

setembro de 1998. A partir dessas considerações prévias será enfatizado um dos 

papéis de grande importância das auditorias internas, inserido no cumprimento dos 

princípios enumerados no tópico que se seguem. 

 

3.4.1. O controle pela administração e cultura de controle 

 

Princípio 1 

A diretoria deve aprovar e revistar periodicamente as estratégias globais do 

negócio e as políticas relevantes para o banco. Deve ficar atenta aos principais 

riscos a que a instituição está sujeita; determinar se eles são aceitáveis e assegurar 

que o nível gerencial superior tome as medidas necessárias para identificar, 

monitorar e controlar esses riscos. Também deve aprovar a estrutura organizacional 

e assegurar que o nível gerencial superior monitore a eficiência do sistema de 

controle interno. Em última instância, a diretoria é responsável pelo estabelecimento 

e pela manutenção de um sistema de controles internos adequado e efetivo. 

Princípio 2 

O nível gerencial superior é responsável pela implementação das estratégias 

e políticas aprovadas pela diretoria, bem como: (a) pelo desenvolvimento de 

processos que identifiquem, mensurem, monitorem e controlem os riscos incorridos 

pelo banco; (b) pela manutenção de uma estrutura organizacional que determine 

claramente responsabilidade, autoridade e hierarquia; (c) pela fixação das medidas 
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apropriadas para os controles internos; e (d) pelo monitoramento da adequação e 

da eficiência desses sistemas. 

 

Princípio 3 

A diretoria e o nível gerencial superior são responsáveis pela promoção de 

altos padrões éticos e de integridade e por estabelecer uma cultura dentro da 

organização que enfatize e demonstre a todos os funcionários a importância dos 

controles internos. Os diversos níveis hierárquicos precisam reconhecer o papel de 

cada um deles no processo de controles internos, para que possam nele estar 

completamente engajados. 

 

3.4.2. Identificação e avaliação de riscos 

  

Princípio 4 

Um sistema efetivo de controles internos requer que os riscos materiais 

tendentes a afetar os objetivos do banco sejam reconhecidos e continuamente 

avaliados. Essa avaliação deve englobar todos os tipos de riscos enfrentados pelo 

banco e por seu conglomerado, tais como riscos de crédito, de país, de 

transferência, de mercado, de taxas de juros, de liquidez, operacional, legal e de 

reputação. Os controles internos podem necessitar de revisão para incorporar 

apropriadamente algum risco novo ou não controlado previamente. 

 

3.4.3. Atividades de controle e segregação de funções 

 

Princípio 5 
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As atividades de controle devem fazer parte das atividades diárias de um 

banco. Um sistema efetivo requer que se estabeleça uma estrutura de controle com 

as ações definidas para cada nível do negócio. Esses sistemas devem incluir 

revisões de alto nível, atividades de controle para diferentes departamentos ou 

divisões, controle físicos, verificação de conformidade com os limites de exposição 

e o acompanhamento de não conformidade, metodologia de aprovações e 

autorizações, e de verificação e reconciliação. 

 

Princípio 6 

Um sistema efetivo de controles internos requer a existência de uma 

separação de funções para que os funcionários não sejam responsáveis por ações 

conflitantes. Áreas com potencial em conflito de interesses devem ser identificadas, 

minimizadas e monitoradas de maneira cuidadosa e independente. 

 

3.4.4. Informação e comunicação 

 

Princípio 7 

Um sistema efetivo de controles requer que existam, internamente, 

informações financeiras, operacionais e dados de conformidade, bem como 

informações sobre eventos e condições relevantes do mercado externo, para a 

tomada de decisão. Essas informações devem ser confiáveis, oportunas, 

acessíveis e consistentes. 

 

Princípo 8 

Um sistema efetivo de controles internos requer a existência de sistemas de 

informações apropriados, que englobem todas as atividades do banco. Esses 

sistemas, incluindo aqueles que registram e usam dados na forma eletrônica, 
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devem ser seguros, monitorados de forma independente e mantidos por planos de 

contingência adequados. 

 

Princípio 9 

Us sistema efetivo de controles internos requer o estabelecimento de canais 

de comunicação eficientes para assegurar que os funcionários se engajem nas 

políticas e procedimentos que afetam suas obrigações e responsabilidades, e que 

outras informações relevantes cheguem ao pessoal apropriado. 

 

3.4.5. Monitoramento de atividades e correção de deficiências 

 

Princípio 10 

A efetividade global dos controles internos do banco deve ser continuamente 

monitorada. O acompanhamento dos riscos-chaves deve ser parte das operações 

diárias do banco, bem como das avaliações periódicas realizadas pelas linhas de 

negócio e pela auditoria interna. 

 

Princípio 11 

Deve existir uma auditoria interna efetiva e completa sobre o sistema de 

controles internos, executada por pessoal treinado e independente. Como parte do 

monitoramento do sistema de controles internos, a auditoria interna deve se 

reportar diariamente à diretoria ou ao comitê de auditoria e à gerência superior. 

Princípio 12 

As deficiências identificadas nos controles internos, sejam pela linha de 

negócios, auditoria interna ou outra forma de controle, devem ser prontamente 
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comunicadas à gerência responsável e atendidas rapidamente. Deficiências 

materiais nos controles internos devem ser comunicadas à gerência superior e à 

diretoria. 

 

3.4.6. Avaliação do sistema de controles internos pelas autoridades supervisoras 

 

Princípio 13 

Os supervisores devem exigir que todos os bancos, independentemente do 

seu tamanho, possuam um sistema de controles internos coerente com a natureza, 

a complexidade e o risco das suas atividades registradas e não registradas no 

balanço, e que responda pelas mudanças nas condições e ambiente externo do 

banco. 

Os princípios abrangem os componentes críticos de um sistema de controles 

internos, cabendo aos supervisores bancários avaliar sua adequação e eficácia nas 

suas instituições. Os problemas identificados pelo Comitê da Basiléia reforçam a 

importância de os diretores, administradores, auditores internos e externos e 

supervisores de bancos se atentarem para a estruturação e o fortalecimento dos 

sistemas de controles internos, avaliando continuamente sua eficiência e eficácia. 

 

3.5. Auditoria Interna: Quanto aos seus procedimentos e objetivos 

 

De acordo com o conceito apresentado pelos Procedimentos de Auditoria 

Interna - Organização Básica da Auditoria Interna - Instituto dos Auditores Internos 

do Brasil - Compromisso com a Excelência Profissional, tem-se que: 

 “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". 
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Quanto à independência da Auditoria Interna, O Instituto Interno dos 

Auditores, (1992) segundo as Normas brasileiras, no que se refere aos 

pressupostos essenciais para o exercício da auditoria interna, estabelece que: 

 “Os auditores internos são independente quando podem exercer suas 
funções livre e objetivamente. A independência situa-se não apenas no livre 
acesso às informações, documentos e dependências da organização mas, 
principalmente, na liberdade de programar seus trabalhos, executá-los e 
relatar os resultados consoante sua livre iniciativa, sem interferências. A 
independência permite aos auditores internos exercerem julgamento 
imparcial e sem tendenciosidade, que é essencial à realização de uma boa 
auditoria. O posicionamento dos auditores na organização, sua objetividade, 
sua autonomia gerencial e o respaldo fornecido pela Alta administração são 
fatores preponderantes para essa independência”. 

 

3.5.1. Objetivos da auditoria interna  numa empresa de domínio público 

 

 A auditoria interna, segundo Paula, (1999) ainda é uma atividade pouco 

difundida no Brasil, sua existência é pouco percebida e muitas vezes o é por força 

de exigências legais.  

 Quando analisamos o papel da auditoria no sentido de buscar os objetivos 

definidos na organização, é preciso lembrar que cuidados devem ser tomados na 

sua análise, já que, muitas vezes, na sua definição existem conflitos resultantes de 

diversos intervenientes e interesses. 

 Cabe à auditoria interna das organizações públicas, segundo Cruz & Clock 

(2001), desempenhar suas atividades, com base nas Normas Brasileiras para o 

Exercício da Auditoria Interna, objetivando certificar-se de que os controles 

existentes garantem, dentre outros aspectos: 

a) a salvaguarda do patrimônio;  

b) a confiabilidade dos sistemas contábeis, financeiros e operacionais;  

c) a otimização no uso dos recursos;  
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d) a eficiência operacional;  

e) a adesão às políticas e normas internas, à legislação e às demais 

orientações dos órgãos de controle governamental. 

 

3.5.2. O papel do auditor 

 

 O Complexo mundo empresarial e o crescimento dos negócios fizeram surgir 

a figura do auditor. No Brasil, a atividade de auditoria teve início com a chegada das 

companhias inglesas no início do século XX, mas ganhou notável expansão 

somente na década de 1970, com o desenvolvimento das companhias abertas e o 

ingresso de capitais estrangeiros. O Conselho Federal de Contabilidade e a 

Comissão de Valores Mobiliários foram os órgãos responsáveis pela 

regulamentação do trabalho de auditoria. 

 O auditor acompanha a abertura de capital das empresas, examina a 

aplicação de recursos de fundos nacionais e internacionais e dá ao detentor do 

capital, por mais distante que ele esteja dos seus negócios, as indicações de como 

caminham suas aplicações e se os balanços apresentados estão adequadamente 

demonstrados. 

 O planejamento baseado nos riscos de negócios e um treinamento contínuo 

do quadro de auditores, aliado a uma metodologia clara, sobre como opinar e 

independência para determinar a natureza, a oportunidade e a extensão dos 

procedimentos de auditoria leva a  um parecer útil para a comunidade interessada. 

 Por se tratar de uma atividade em que o profissional detém informações 

privilegiadas, poder de crítica e juízo de valor, o sentido ético é o fator decisivo para 

sua existência, e esse comportamento será a razão de sua credibilidade e 

reputação. Sob essa perspectiva e pela natureza do trabalho que executa, a ética e 

a independência são fatores determinantes do sucesso de uma firma de auditoria. 

 Numa economia em mutação, como é o caso da brasileira, é natural que os 

riscos do auditor aumentem, como também aumentam as chances de uma 
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empresa sólida e tradicional apresentar problemas. Num país que por tantas 

décadas esteve fechado à competição, algumas organizações ainda estão 

despreparadas para enfrentar o mundo globalizado. O tombo pode ser grande. 

 Por tudo isso, a boa formação do auditor é fundamental para quem 

administra uma empresa ou tem interesse nela, seja uma indústria, um comércio 

ou um banco. Numa economia em processo de estabilização, só a análise 

completa do balanço, em conjunto com as notas explicativas que ele contém, pode 

levar a uma conclusão consistente. Mesmo assim, se o leitor não atentar para o 

parecer do auditor, ele desconhecerá se aquelas informações encontram opinião 

favorável ou se foram ressalvadas. 

 É importante ressaltar que pelo fato de ter sido a empresa auditada não 

significa que ela esteja imune a problemas administrativos ou a fatores de 

mercado. Conquanto, cabe ao auditor analisar criteriosamente suas operações, 

examinar as contas de acordo com os padrões estabelecidos pelos órgãos que 

regulam a profissão e emitir seu parecer. À administração da empresa compete 

adotar as recomendações feitas, ficando a cargo dos acionistas e demais 

interessados a leitura desse relatório para decidir se modificam a empresa ou se 

mudam de empresa. 

 No caso das instituições financeiras, é necessário ficar ainda mais alerta, 

porque o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional costumam impor normas 

para equilibrar resultados, permitindo que os prejuízos sejam lançados por períodos 

arbitrados por eles, o que aumenta risco do negócio.  

 

3.5.2.1 A importância, do papel do auditor e as suas habilidades 

 

As habilidades do Auditor no assessoramento e administração de conflitos 

internos são requisitos indispensáveis e fundamentais para a sobrevivência da 

organização. O conflito pode surgir nas diversas esferas da organização, conforme 

observa Carvalho (1996: 39) 

“O comportamento de muitas unidades de suporte denota inversão de 
suas ações, que parecem consistir a própria finalidade da empresa e não 
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meios necessários à realização de seus fins. Além disso, muitos 
procedimentos tendem a ser burocratizantes, desnecessários e, por vezes, 
bloqueadores da incorporação de inovações demandadas pelo cliente e 
pelo mercado em que os serviços são prestados. Por outro lado, pode-se 
observar, também em muitas organizações, um acentuado descompromisso 
das áreas finalísticas para com as competências e demandas das áreas de 
suporte, o que geralmente causa disfunções, gerando problemas e perdas 
substanciais”. 

A busca da identificação do comportamento dos gerentes, diante de 

situações técnicas e/ou administrativas, não deve ser baseada puramente nos 

conceitos teóricos como ética, cultura, crenças, religiões e outros, tampouco deve 

ser analisada sob os aspectos das teorias administrativas e sociais. Muitas vezes o 

comportamento também pode estar associado à vaidade (poder nas organizações), 

desejos, sonhos e conquistas. Sob todos estes aspectos, o auditor deve ter  o 

mínimo de  sensibilidade para avaliar qualquer atitude e comportamento, caso 

contrário, corre-se o risco de estar apenas avaliando resultados quantitativos. 

 Outro papel indispensável e de grande importância a ser exercido pelo 

auditor, que também merece destaque, é a figura de agente para apuração de 

anormalidade e fraudes. A fraude, segundo o entendimento do Instituto de 

Auditores Internos do Brasil, inserido nas Normas Brasileiras para o Exercício da 

Auditoria Interna (1992), “pode ser caracterizada como o resultado de 

irregularidades ou atos ilegais praticados com manifesta intenção do seu ator. Pode 

ser perpetrada em benefício do próprio fraudado, em benefício da organização ou 

contra ela, e praticada por pessoas da própria organização ou de fora dela”. 

A fraude praticada pelo funcionário, com a conivência de terceiros, 

caracterizada pelo recebimento de comissões ou favores em decorrência do seu 

poder de contratação de determinado fornecedor ou prestador de serviços, é uma 

das modalidades que mais preocupam a direção da empresa e, por outro lado, é 

uma das mais difíceis de serem provadas de maneira formal. 

As estruturas de controles internos procuram incluir, a custos suportáveis, 

medidas preventivas, algumas das quais exigindo uma abertura franca e objetiva do 

problema desde os fornecedores da empresa a todas as funções direta ou 

indiretamente envolvidas nos processos internos da organização. 
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Resultados de pesquisa elaborada por Paula (1999), apontam que algumas 

entidades têm atuado, em determinadas circunstâncias, para apurar 

responsabilidades pelos atos praticados pela administração, assessorando a alta 

administração na análise de fatos, visando a esclarecer e a determinar a extensão 

de eventos irregulares e a eventual responsabilização, e avaliando e/ou apurando 

denúncias. Todavia, segundo entendimento dos pesquisados e dos Organismos de 

Classe, este tipo de trabalho deve, na medida do possível, ser evitado, para que o 

auditado não passe a se sentir “policiado”, em vez de assessorado. 

 

3.5.2.2. A responsabilidade e os riscos do papel do auditor 

 

 A exemplo do recente acontecimento envolvendo os bancos Econômico e 

Nacional, o governo e a mídia elegem um único culpado de um intrincado sistema 

em que a confiança é a base do negócio. O veredicto veio rápido e a culpa recaiu 

sobre os ombros do menos provável: o auditor dos bancos. 

 A mídia, contaminada pela “palavra oficial” do governo, adotou o papel de 

juiz julgando o réu por meio de rito sumaríssimo, sem sequer discutir o valor e a 

tradição de uma atividade que durante décadas viabilizou negócios entre pessoas, 

comunidade e países. Em nenhum momento considerou-se a natureza complexa 

de uma situação que decorre do mais notável e duradouro programa brasileiro de 

estabilização de moeda, que alterou usos e costumes, e virou de cabeça para baixo 

uma cultura inflacionária de mais de 40 anos. Tudo se resumiu em confundir a 

opinião pública, que passou a crer erroneamente que um parecer de auditor é 

certificado de garantia de saúde econômica e financeira de uma instituição. 

 O parecer do auditor é uma fotografia com data marcada, que registra um 

determinado momento de uma entidade e, ao fazê-lo, confirma sua saúde perfeita 

ou eventuais males.  

 No julgamento dos episódios desses bancos era preciso saber, em primeiro 

lugar, o que o auditor dissera sobre essas instituições. É importante conscientizar-
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se, conforme retromencionado, que problemas administrativos ou fatores de 

mercado não desaparecerão apenas porque uma empresa foi auditada. 

 Afinal, o auditor não é o responsável pela gestão das empresas. É um 

elemento independente que confirma ou não a exatidão das informações 

publicadas. 

 

3.5.2.3. Auditoria diante a necessidade de rever seus processos 

 

 Esse foi um exemplo típico e não previsto pelos auditores que estão, de certa 

forma, sujeitos a situações constrangedoras, e são constantemente colocados à 

prova de fogo, ou seja, são situações qualitativas que devem os auditores estar 

atentos no exercício de sua função. 

 Outros fatores externos, como instabilidade monetária de mercados 

emergentes, movimentos de capitais externos, tomadas de decisão para 

investimentos produtivos, elevado nível das taxas de juros reais das economias que 

buscam seu equilíbrio orçamentário e fiscal, são exemplos de acontecimentos que 

os auditores devem estar atentos e que de forma direta ou indireta afetam o 

comportamento dos administradores, assim como o comportamento e rumos da 

organização.   

 Em discurso proferido pelo Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, cuja íntegra foi publicada na Folha de São Paulo, de 13/04/95, propõe a 

participação do País na globalização, onde, dentre outras, afirma a necessidade de 

um novo estado e alerta que:  

“não adianta ser forte numa burocracia numerosa, reivindicativa e 
incompetente. Tem que ser uma burocracia do tamanho necessário, pode 
até ser grande, reivindicar mais pelo país e mais competente. Competente 
não para dizer não, a partir de um prisma do passado, mas para dizer sim 
ao país, a partir de um prisma do futuro”. 

 Dados extraídos de pesquisas mostram que a organização busca 

continuamente um reposicionamento nos modos de agir e pensar. Prova disso é a 
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quantidade de conceitos modistas que surgem a todo instante (gestão por 

processos, gestão por avaliação de riscos, qualidade total, dentre outros já citados 

anteriormente). Isto nos mostra que a todo instante uma auditoria interna deve estar 

constantemente se readaptando aos novos conceitos, o que significa que, além de 

não poder se fixar aos modelos tradicionais, não deve se fixar aos modelos do 

momento. Deve-se estar sempre flexível de modo a acompanhar os rumos da 

organização. 

 Nesse processo de contínua evolução, lembra Paula, (1999: 11), “deve-se 

identificar no embasamento conceitual bem estabelecido  a flexibilidade necessária 

não só para superar tais alterações e as conseqüências originadas a partir delas, 

como para utilizá-las em benefício próprio”.  

 À medida que o ambiente de trabalho torna-se cada vez mais turbulento e 

instável, o  auditor deve estar atento à gama de opções diferentes e necessárias 

para a resolução dos problemas. Lembrando que os dirigentes, diante de situações 

de diagnóstico e decisão procuram, cada vez mais, a fundamentação em conceitos, 

valores e teorias que lhe permitam o balizamento adequado de seu 

comportamento. É com esse viés que o presente trabalho buscará ilustrar as 

premissas necessárias ao auditor no entendimento de comportamentos gerenciais. 

 Muito se observa nas atitudes de gerentes, embora em cargos de 

administração, onde deveriam, no mínimo, exercer o papel de analisar, avaliar e 

ponderar termos abstratos, estratégicos, conceituais e teóricos, que eles, em 

alguns casos, não se desvincularam do agir mecanicamente, do prático, do 

concreto e do imediatismo (Tecnocracia). As teorias organizacionais, bem como a 

sua administração, podem ser vistas sob diversas abordagens e pontos de vista. 

Todavia, isto vai depender da maneira de concepção  das características da 

natureza humana, dos objetivos, valores, ética, ideologias e outros aspectos 

influentes.  

Cabe, portanto, ao auditor, identificar a abordagem utilizada para cada 

segmento da organização e, a partir dela, traçar o comportamento e atitudes para  a 

devida avaliação. 
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3.6. Pistas acerca dos Métodos de Incorporação de Tecnologia 
 

 O conselho Diretor da Instituição objeto de nossa pesquisa, em estudo 

realizado no dia 02 de agosto de 1995, deixa a seguinte mensagem para reflexão: 

“...é preciso ganhar produtividade de forma contínua e progressiva. 
Para isso, o Banco está investindo maciçamente em automação, 
modernização de processos, eliminação de escalões intermediários, 
principalmente na alta administração, e adotando métodos simples e 
desburocratizados nas decisões”  

 A leitura do material disponível na empresa estudada, acerca de ajustes 

estruturais, plano diretor de Recursos Humanos e programas de qualidade, revela 

que os objetivos estratégicos da empresa, enquanto voltados para as atividades fins 

(satisfação dos clientes e expectativas dos acionistas), contemplam a 

racionalização da estrutura organizacional e a implementação de política de 

recursos humanos voltadas para os princípios da qualidade, da democratização das 

relações de trabalho, mediante transparência nos processos de deliberação e 

decisão, dentre outras medidas tendentes a estimular o trabalho em equipe, à 

descentralização do gerenciamento de pessoas e processos, inclusive de 

treinamento, valorização da competência, liderança e motivação. 

 Por outro lado, a delegação de competências, prática da gerência 

participativa, treinamento, incentivos e valorização dos funcionários, além do realce 

à importância do diálogo e da transparência no processo de comunicação, são 

premissas básicas integrantes das mensagens e folhetos que integram o Programa 

de Qualidade da empresa. 

 Cabe assim, à auditoria interna, dentre as suas funções, avaliar a prática dos 

princípios fundamentais das políticas de pessoal a saber: 

• ética nos relacionamentos internos e com a clientela, em todas as 

modalidades de atuação da organização, junto ao poder público e à 

sociedade em geral; 

• focalização no cliente e no resultado, como referencial para 

planejamento e ações estratégicas de pessoal; 

• cultura de resultado, como forma de aumentar a produtividade e 

viabilizar a visão de futuro; 
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• qualidade no trabalho e na vida, com efetiva melhoria de atendimento 

ao cliente, respeito aos valores culturais da sociedade e preservação 

do meio-ambiente; 

• espírito prospectivo, como fomentador da visão estratégica e da 

atuação com perspectiva de futuro; 

• compromisso e motivação, através do estabelecimento de sólida 

parceria entre a Organização e seu pessoal, com vistas ao 

atingimento dos objetivos e interesses da Empresa; 

• valorização da pessoa, reconhecendo sua condição de ser integral, 

dotado de consciência crítica, e sujeito social; 

• democratização das relações de trabalho, mediante transparência nos 

processos de deliberação e decisão, igualdade de oportunidades de 

participação, horizontalização da estrutura hierárquica, 

descentralização administrativa e trabalho cooperativo; 

• aprimoramento profissional, a partir do desenvolvimento da 

competência, de relações profissionais e de efetiva valorização do 

conhecimento; 

• liderança como fundamento da estrutura e da gestão. 

• parceria como forma de aprimorar o conhecimento e desenvolvimento 

da Empresa. 

Os aspectos pertinentes ao controle e auditoria interna, tratados no presente 

capítulo, evidencia a importância desses mecanismos, bem como do papel do 

auditor, no exercício das suas atividades, nos sistemas de controle empresariais. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDO DE CASO 

 

4.1. Situação de uma Instituição Financeira diante da Flexibilização Organizacional 

 

 A pesquisa elaborada para sustentação do presente trabalho, constitui-se de 

um levantamento efetuado numa instituição financeira de domínio público. Os 

valores – dados - apresentados e utilizados para a análise foram obtidos a partir de 

uma pesquisa realizada em 1997 (âmbito de agências) e, num segundo momento, 

na tentativa de confrontar os dados observados, foi realizada uma nova pesquisa 

em 1999 (âmbito da direção geral), a fim de avaliar o comportamento da empresa 

num horizonte de dois anos. Para avaliação da participação da auditoria interna no 

processo, nova pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar se os 

procedimentos de avaliação de controle contribuem ou prejudicam na ação 

dialógica prezada pela flexibilização organizacional. 

 A lógica de avaliação será na linha de pesquisa de Tenório, em que, através 

da implantação da Tecnologia da Informação, será verificada se as decisões foram 

ou não democráticas. Avaliaremos se o projeto de modernização da empresa  foi 

realizado numa perspectiva estratégica ou se foi numa perspectiva dialógica, além 

de verificar se a auditoria interna, no seu papel regulador, contribuiu ou dificultou no 

processo. 

 Tenório (op. cit.) tenta identificar, em sua pesquisa, se as empresas 

analisadas estão no caminhar para uma situação pós-fordista de gestão da 

produção, através de uma gestão gerencial dialógica. Sua pesquisa é parte da 

avaliação do comportamento gerencial diante da incorporação de tecnologias da 

informação oriundas do progresso científico-técnico; ele tenta verificar se o 

gerenciamento dessa incorporação se deu sob o enfoque tradicional de ações 

estratégicas ou sob o enfoque tradicional de ações gerenciais dialógicas. 
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 A proposta deste trabalho utilizando-se da mesma premissa de Tenório, é 

avaliar se durante a incorporação da tecnologia houve a participação ou não da 

auditoria interna na empresa analisada, desde a primeira pesquisa de 1997; se a 

atuação da auditoria foi centrada na racionalidade instrumental ou na racionalidade 

substantiva e, por fim, verificar se nos conceitos de auditoria aplicados existem 

características que permitiram a democratização nas relações de trabalho, através 

dos pressupostos habermasianos da ação comunicativa.  

 Ressalte-se, por oportuno, que não se tem aqui a pretensão de criticar os 

conceitos de auditoria e nem mesmo certificar-se se a empresa percorre ou não os 

rumos do pós-fordismo, defendida por Tenório. A pesquisa está centrada em 

identificar de que forma os conceitos de auditoria estão ou não relacionados com 

as variáveis estruturadas por Tenório, quais sejam: a)  ação gerencial; b) impacto 

das TIs na força de trabalho; c) gestão de recursos humanos; d) impacto na 

eficiência.  

 A pesquisa foi realizada através de questionários estruturados com 

diferentes estratos hierárquicos na estrutura organizacional de um banco público. A 

primeira variável tinha a finalidade de verificar até que ponto o comportamento do 

quadro dirigente do sistema-empresa estaria sendo compatível com ações 

gerenciais dialógicas. A segunda, analisar a percepção dos empregados quanto à 

importância por eles atribuída à incorporação dessas novas tecnologias de 

produção. A terceira corroboraria ou não os resultados da primeira variável, na 

medida em que  é nesse subsistema que a relação do mundo do trabalho com o 

mundo da vida mais interage por meio da própria substância que alimenta o 

processo do subsistema: o trabalhador. A quarta variável observaria se os 

empregados reconheciam a importância, por excelência, da flexibilização 

organizacional. 

 

4.1.1. Do questionário aplicado: variáveis 

 As perguntas de cada grupamento das variáveis foram as seguintes: 
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a) Quanto à ação gerencial 

 1. AUTOMAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO E DEMOCRACIA: Como você avalia a 

gestão da implantação da automação/informatização  no seu local de trabalho?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,23 e 1999 ⇒ 5,24) 

 2. MUDANÇA DE CULTURA: Você acredita que houve uma mudança na 

cultura organizacional do seu local de trabalho, após a implantação da 

automação/informatização?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,44 e 1999 ⇒ 7,23). 

3. RELAÇÕES COM SUPERIORES: A automação/informatização melhorou 

a comunicação entre você e sua chefia? 

Resultados: (1997 ⇒ 5,55 e 1999 ⇒ 6,00) 

4. RELAÇÕES COM SUBORDINADOS: A automação/informatização 

melhorou a comunicação entre você e seus subordinados?  

Resultados: (1997 ⇒ 4,58 e 1999 ⇒ 5,91) 

5. RELAÇÕES COM OS PARES: Qual a influência da 

automação/informatização no nível de colaboração e entendimento entre os 

colegas?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,90 e 1999 ⇒ 6,36) 

6. PARTICIPAÇÃO: A implantação da automação/informatização gerou um 

aumento de delegação de responsabilidade para você no processo de tomada de 

decisão?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,27 e 1999 ⇒ 5,99) 

7. COMPETÊNCIA TÉCNICA DOS LÍDERES: Você considera que a fase do 

processo de automação em que você atuou, foi conduzida por líderes/chefes de 
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notória competência técnica, ou seja, tinham conhecimento técnico para conduzi-

la?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,31 e 1999 ⇒ 5,68) 

8. COMPETÊNCIA INTERPESSOAL DA LIDERANÇA: Os líderes/chefes 

possuíam competência interpessoal para apoiar a implantação da 

automação/informatização?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,50 e 1999 ⇒ 6,00) 

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: Você considera que a empresa tem 

divulgado os resultados da automação aos seus empregados?  

Resultados: (1997 ⇒ 4,20 e 1999 ⇒ 4,67) 

 

b) Quanto ao impacto das TIs na força de trabalho  

 1. QUALIDADE DE VIDA: A implantação da automação/informatização no 

seu local de trabalho melhorou sua qualidade  de vida?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,25 e 1999 ⇒ 6,57) 

2. POSTOS D E TRABALHO: Você acha que a automação/informatização 

afetou o contingente da sua unidade operacional, isto é, houve "migração de 

funcionários" para outras unidades?  

Resultados: (1997 ⇒ 4,71 e 1999 ⇒ 6,49) 

3.  POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO: Você sentiu-se inseguro com a 

possibilidade de remanejamento para outra unidade ou cargo/função em virtude da 

implantação da automação/informatização? 

Resultados: (1997 ⇒ 7,20 e 1999 ⇒ 7,97) 
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4. MOTIVAÇÃO: Você acredita que a automação/informatização provoca no 

trabalhador uma maior motivação para o trabalho?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,45 e 1999 ⇒ 7,03) 

5. GRAU DE SATISFAÇÃO: Se você fosse avaliar o seu grau de satisfação 

com a automação, que nota daria?  

Resultados: (1997 ⇒ 5,86 e 1999 ⇒ 7,14) 

6. MEDO: Você receou não estar preparado para as novas atribuições?  

Resultados: (1997 ⇒ 7,20 e 1999 ⇒ 7,97) 

 

c) Quanto à gestão de recursos humanos 

 1. PRESENÇA DO SINDICATO: Que julgamento você faz da atuação do seu 

sindicato, no sentido de esclarecer os impactos da automação/informatização sobre 

o trabalhador?  

Resultados: (1997 ⇒ 3,00 e 1999 ⇒ 2,94) 

2. PLANO DE CARGOS: em função da implantação de novas tecnologias, 

você considera que o atual Plano de Cargos e Salários da empresa está obsoleto?  

Resultados: (1997 ⇒ 4,34 e 1999 ⇒ 6,40) 

3. DESVIO DE FUNÇÃO: A partir da modernização das instalações através 

da microeletrônica, você acredita que seu atual cargo/função está compatível com 

suas novas atribuições?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,26 e 1999 ⇒ 7,51) 

 

d) Quanto ao impacto na eficiência 
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1.  IMPACTO NA EFICIÊNCIA: Qual o impacto da automação sobre a  

eficiência operacional, técnica e administrativa da empresa?  

Resultados: (1997 ⇒ 7,12 e 1999 ⇒ 8,21) 

2. QUALIDADE: O processo aumentou a satisfação do cliente (interno ou 

externo)?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,44 e 1999 ⇒ 7,48) 

3. PRODUÇÃO: Houve aumento na produtividade?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,84 e 1999 ⇒ 7,57) 

4. PERDAS: A automação permitiu uma diminuição no desperdício de 

tempo, insumos, recurso humanos ou capital?  

Resultados: (1997 ⇒ 6,70 e 1999 ⇒ 7,24) 

 

4.1.2. Tabulação dos resultados 

 

QUADRO 1 – QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS PESQUISAS DE 1997 E 1999 

Pesquisa de 1997 Pesquisa de 1999 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 
M D P M D P 

AÇÃO 
GERENCIAL 

5,61 0,68 5,9 0,67 

IMPACTO das 
T.Is na Força de Trabalho 

6,11 0,94 7,26 0,76 

Gestão de Recursos 
Humanos 

4,58 1,69 5,58 2,44 

Impacto na 
Eficiência 

6,81 0,25 7,63 0,41 

Legenda: M = Média    D P = Desvio Padrão    T.I = Tecnologia da Informação 
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Diante dos resultados da pesquisa analisaremos a situação da empresa na 

perspectiva de flexibilização organizacional com a implantação de tecnologias e 

automação teceremos, a seguir, a percepção da auditoria interna no processo. Na 

análise final identificaremos se a participação da auditoria interna é apenas para 

avaliar controles quantitativos ou se de alguma forma  contribui na democratização 

das relações, quando da análise dos controles qualitativos. 

4.1.3. Análise de dados 

 

4.1.3.1. Quanto à ação gerencial 

 

 O resultado geral do tópico (quadro 1) com as médias:  (1997 ⇒ 5,61 e 1999 

⇒ 5,9), indica que a empresa está caminhando rumo ao processo de 

democratização. Aliás, como identificado por Tenório, a flexibilização, no Brasil, 

parece percorrer um continuum entre dois extremos: flexibilização defensiva - 

flexibilização ofensiva. 

 Atentando para o fato de que as respostas provêm do pessoal da linha de 

frente, quer-nos parecer que o caminhar em direção à democratização confirma a 

tese de Carbone (1991) sobre como o autoritarismo se processa em bases 

verticais; ele caminha de cima para baixo por meio da estrutura hierárquica mantida 

pela organização, e de forma continuada (sem interrupções); infere-se que, no 

âmbito de agências for feito um trabalho de democratização do ambiente de 

trabalho, partindo-se das gerências (principais administradores), é bastante 

provável que o fluxo por onde se desenvolve o autoritarismo se esgote 

progressivamente. A presença de uma administração mais aberta facultará 

caminho que viabilize a participação do corpo funcional da empresa, ampliando a 

oxigenação dos canais de informação e eliminando, na justa medida, a 

superconformidade “ativa” dos funcionários. 
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 Estendendo a análise ao nível dos indicadores que compõem o tópico, a 

“Participação” alcançou as médias: (1997 ⇒ 6,27 e 1999 ⇒ 5,99), superior, 

portanto, à média geral alcançada nos estudos da tese de Tenório. 

 O resultado do indicador “Participação” guarda coerência com as ações da 

empresa que, desde 1988, com a implantação do novo modelo organizacional de 

dependências, vem buscando a concretização do processo de Gestão Participativa 

(sob o aspecto genérico). 

 Os itens “Relação com Subordinados” e “Divulgação dos Resultados”, no 

entanto, influenciaram para baixo o indicador geral, com as médias: (1997 ⇒ 4,57 e 

1999 ⇒ 5,91) e (1997 ⇒ 4,20 e 1999 ⇒ 4,67), respectivamente.  

 Na análise dos comentários apresentados, particularmente no que diz 

respeito à divulgação pela empresa dos indicadores de desempenho, verificamos 

que não há, por parte dos respondentes, uma percepção concreta e objetiva quanto 

à divulgação destes indicadores, o que indicaria ruídos na comunicação interna. 

 Conforme se observa no resultado da pesquisa o pequeno aumento de 1997 

para 1999 foi influenciado, sobretudo, pelos itens “Mudança de Cultura” e “Relações 

com Subordinados”,  

 Para o item “Relações com Subordinados” que na pesquisa de 1997 

apontava 4,58, sob a justificativa de que a maioria dos respondentes não possuíam 

subordinados, o mesmo não ocorrera na pesquisa de 1999 (5,91). Atualmente os 

funcionários possuem novos canais informatizados para comunicação, o que 

facilitou bastante na troca de informações. Em 1998 a empresa disponibilizava um 

novo meio de comunicação interna denominado Agência de Notícias. Por esse 

meio, só em só em 1999, foram trocadas 10 milhões de mensagens. Ainda no final 

de 1998 é também disponibilizado o Correio Eletrônico para a rede local no âmbito 

de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Esse canal, apesar de ser temporariamente de uso informal,  tem facilitado 

bastante a integração entre os administradores e administrados. Percebe-se, neste 

ponto, que existe de fato uma certa aproximação entre os atores sociais dentro da 
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organização contrapondo à afirmação de Tenório (Op. cit.) no artigo “Tem Razão a 

Administração?” onde cita: “O que observamos é que o processo de trabalho, 

apesar das ‘modernidades’ promovidas pelas teorias racionais funcionais, não 

diminui o espaço entre administradores e administrados, continuando a força de 

trabalho como uma mercadoria ‘comprada’ para atuar no interior das organizações”. 

Ainda assim, para se ter uma clara percepção deste tópico, seria importante 

que fossem analisados, paralelamente a outros indicadores como nível de 

satisfação dos funcionários, os ganhos com a informatização, clima organizacional 

etc. Essa análise seria importante, uma vez que os questionários foram aplicados 

em ambientes diferentes, apesar de estarem inseridas numa mesma 

hierarquização burocrática que rege a organização. 

 Cabe salientar que o quesito “Mudança de Cultura” maior média, indicando 

que os consultados percebem que o processo de informatização tem contribuído 

para essa mudança. A posição da empresa é semelhante à das empresas 

analisadas por Tenório, com uma média de: (1997 ⇒ 6,44 e 1999 ⇒ 7,23), contra 

6,39 das outras empresas. É de se observar que gradativamente o corpo funcional 

passa a aceitar a nova realidade da empresa. O processo de informatização 

começa a ser aceito como irreversível, mesmo que as atividades passem a ser 

burocratizadas com rotinas padronizadas.  

Sob esse enfoque, Chiavenato (1993: 29) lembra que: “Atendendo às normas 

e regulamentos impostos pela burocracia, o funcionário se torna simplesmente um 

executor das rotinas e procedimentos, os quais passa a dominar com plena 

segurança e tranqüilidade com o passar do tempo”.   

 Os indicadores “Relações com Superiores” e “Relações com os pares”, que 

também tiveram um pequeno aumento, pode ter decorrido em vista das facilidades 

que foram implementadas para racionalizar a troca de informações, o que nos leva 

a crer, no primeiro momento, que estamos nos dirigindo à uma ação gerencial 

dialógica. Porém, não podemos esquecer, por outro lado, o posicionamento de 

Morgan (1996:24) ante a sua afirmativa de que “...com efeito, ferramentas e 

instrumentos são dispositivos mecânicos inventados e aperfeiçoados para facilitar 

na consecução de atividades orientadas para um fim particular”. 
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A exemplo do tópico anterior, estes indicadores também devem ser 

analisados em conjunto com outros indicadores, caso contrário estaremos 

incorrendo em erros de interpretação que podem não retratar a realidade.  Não 

podemos esquecer que, no sentido Weberiano, a racionalidade implica adequação 

dos meios aos fins.  

A esse respeito Chiavenato (1983: 25) assevera que:  

 “No contexto burocrático, isto significa eficiência. Uma organização é 
racional se os meios mais eficientes são escolhidos para a implementação 
das metas. No entanto, são as metas coletivas da organização e não as 
dos seus membros individuais que são levadas em consideração. Deste 
modo, o fato de uma organização ser racional não implica necessariamente 
que seus membros ajam racionalmente no que concerne às suas próprias 
metas e aspirações. Muito pelo contrário, quanto mais racional e 
burocrática se torna uma organização, tanto mais os membros individuais 
se tornam simples engrenagens de uma máquina, ignorando o propósito e o 
significado de seu comportamento”. 

 Todos os demais indicadores tiveram um pequeno aumento com exceção do 

item “Participação”. Na pesquisa anterior foi apontado que a empresa estaria 

buscando a concretização do processo de Gestão Participativa através da 

implantação do NMOA - Novo Modelo Organizacional de Agências, todavia, não 

houve nenhum programa de forma similar no âmbito da direção geral. Isso pode ser 

percebido no próprio resultado, quando os respondentes se manifestaram no 

sentido de que as decisões não foram descentralizadas, ou seja, mesmo com o 

processo de automação as decisões ainda são competência somente dos escalões 

superiores. Talvez este fato ocorra pelo fato de que os funcionários desses 

departamentos dificilmente estão diante de situações de negociação direta com os 

clientes, para efetivação de negócios.  

A partir de 1999 o Banco adotou um novo modelo de Gestão e Desempenho 

Profissional, cuja finalidade, além de avaliar o desempenho do funcionário, 

preocupa-se em verificar o seu aproveitamento quanto aos resultados atingidos, e 

analisar se há consonância com as metas estipuladas no acordo de gestão, 

passando a assumir um pouco mais de responsabilidades naquilo a que for 

designado.  
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 Os indicadores “Competência Técnica dos Líderes” e “Interpessoal da 

Liderança”, também tiveram um pequeno aumento, todavia, não superaram os 

resultados alcançados por outras organizações. Os resultados causam estranheza, 

visto que as unidades consultadas estão bem próximas do departamento 

responsável pela automação/informatização de toda a empresa. Era de se esperar, 

neste caso, que os líderes do processo de automação apresentassem maior 

competência técnica e interpessoal para a condução do processo. Diante de tais 

resultados, resta-nos crer que o processo de automação ainda está voltado à ação 

gerencial monológica; certamente a implementação de novas tecnologias ainda é 

feita de forma autoritária sem conhecimento prévio das áreas, além de não haver 

adequado direcionamento das pessoas para conduzirem os os processos. Neste 

caso, nos parece que o caminhar em direção à democratização está atrelada ao 

autoritarismo. A afirmação atribuída ao trabalho realizado em 1997 pode ser válida, 

entretanto, percebe-se que a eliminação dos fluxos onde se desenvolve o 

autoritarismo está sendo muito lenta.   

 No indicador “Divulgação de Resultados”, apesar do pequeno aumento, 

ainda está abaixo da média do mercado. Conforme indicado no trabalho de 1997, 

ainda se percebe que não há, por parte dos respondentes, uma percepção concreta 

e objetiva quanto à divulgação destes resultados, o que indicaria ruídos na 

comunicação interna. É muito comum ouvir dentro da organização, que a 

automação de fato minimiza as atividades burocráticas e, no primeiro momento, as 

pessoas esperam que a carga de trabalho também seja minimizada, entretanto 

ocorre que, juntamente com todo o processo, há sempre um enxugamento do 

quadro tornando as percepções mais negativas, ou seja, em vez dos resultados 

trazerem bons reflexos, os funcionários são conduzidos a uma percepção mais 

pessimista fazendo com que este indicador fique abaixo da média do mercado. 

Entretanto, a empresa vem, deste 1997, publicando as ações quanto a 

informatização nos seus balanços com uma visão voltada às atividades fins, 

esquecendo de divulgar os resultados para os funcionários da área meio. 

 É bem verdade que em face do processo de ajustes e mudanças que a 

empresa atualmente passa, dificilmente estaria divulgando os resultados de 

enxugamento interno, o que provavelmente causaria um desconforto que poderia 
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comprometer todo o processo de informatização. Sabe-se que estudos paralelos 

são conduzidos para minimizar custos administrativos. Isso, aliado ao fato anterior, 

dificulta uma ação dialógica, principalmente por parte da empresa, reforçando 

assim um direcionamento um pouco mais concentrado na razão instrumental. 

 A seguir descreveremos as percepções e ações no âmbito de Auditoria 

Interna e Controles, nos indicadores analisados, quanto à ação gerencial: 

1 - AUTOMAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO E DEMOCRACIA 

2 - MUDANÇA DE CULTURA 

3 - RELAÇÕES COM SUPERIORES 

4 - RELAÇÕES COM SUBORDINADOS 

5 - RELAÇÕES COM OS PARES 

6 - PARTICIPAÇÃO 

7 - COMPETÊNCIA TÉCNICA DOS LÍDERES 

8 - COMPETÊNCIA INTERPESSOAL DA LIDERANÇA 

9 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

1 - AUTOMAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO E DEMOCRACIA: 

 

 A auditoria interna tem como premissa básica a avaliação da gestão em 

qualquer negócio/área da organização. Nesse sentindo, não poderia ser diferente 

na área de automação/informatização, cujos princípios de atuação focam vários 

aspectos de negócio, serviço e comportamento de seus funcionários. A auditoria 

nesse foco, dentre outros aspectos, avalia: 

• se a solução adotada atende aos requisitos de negócio; 
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• se houve autorização e orçamento financeiro para os dispêndios; 

• se foram observados os requisitos de segurança, confiabilidade, 

efetividade e desempenho na solução adotada; 

• se foram observadas as necessidades do cliente/usuário na definição 

da solução (helps, manuais, instruções, ergonomia, usabilidade etc); e 

• se houve transparência nos processos de deliberação e decisão, 

igualdade de oportunidades de participação, descentralização 

administrativa e trabalho cooperativo. 

 A adoção de mecanismos como o JAD facilita a atuação da auditoria no 

sentido de avaliar a participação de todos os funcionários no processo, ensejando 

melhor democratização na definição dos processos de automação. 

 

èConsiderações do autor acerca dos resultados obtidos 

 Geralmente a automação e a informatização são adotadas nas organizações 

para suportar um negócio ou serviço, cujas definições partem do nível estratégico e 

tático, ou seja, elas raramente surgem de idéias do nível operacional. Todavia, as 

avaliações de desempenho e efetividade são, eventualmente, emergidas pelas 

manifestações do nível operacional, contribuindo para o aperfeiçoamento e 

melhoria das soluções adotadas.  

 Silva (2000: 31) destaca a importância quanto ao comportamento da 

empresa nesse sentido e ensina que:  

 “As empresas devem estar seguras disso, entendendo que embora os 
processos sejam elaborados nos níveis tático e estratégico, é no nível 
operacional que eles são depurados até adquirirem o desenho final. Um dos 
princípios mais importantes no estabelecimento dos controle é essa 
depuração natural do processo que possibilita sua identificação automática, 
uma vez que se entende que os profissionais tenderão a adaptar ou, no 
mínimo, sugerir a melhor forma de executar esta ou aquela tarefa, diminuindo 
em muito o risco explícito no processo”. 
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 Nas organizações raras vezes são adotadas medidas para a satisfação do 

usuário, ensejando que toda e qualquer adaptação da 

automatização/informatização é o usuário quem deve se adaptar à solução 

implementada. O papel da auditoria nesse caso é recomendar soluções alternativas 

para o gestor do negócio/produto nos casos mais graves detectados. Entretanto, 

isso só seria percebido quando a auditoria estivesse atuando naquela área, onde 

nem sempre é possível, em se tratando de implantação, já que raramente existe 

disponibilidade de recursos para atuação em todas as áreas/negócios da empresa. 

 Para o resultado alcançado na pesquisa, (5,24) na escala de 1 a 10, embora 

na avaliação dos resultados ensejassem um caminhar à democratização, é 

possível afirmar que a participação da auditoria nesse processo é de fundamental 

importância. Nos instrumentos utilizados existe a avaliação da manifestação dos 

usuários quando da implantação de soluções tecnológicas, o que, de certa forma, 

contribui para a solução dos desvios e anomalias que prejudicam o processo. Em 

termos práticos sempre se faz entrevistas com os usuários no sentido de identificar 

o nível de satisfação e participação dos mesmos diante o processo. 

 Pesquisas recentes realizadas na empresa em análise, com questões 

“quanto à satisfação de atendimento da gestão tecnológica”, apresentaram os 

seguintes resultados: 

• 69% das unidades estratégicas consideraram que a Unidade 

responsável pela tecnologia têm solucionado os problemas que a sua 

unidade apresenta; 

• 71% consideraram que as soluções tecnológicas são feitas em 

parceria; 

• 54% consideraram que as soluções tecnológicas são inovadoras; 

• 73% consideraram que as soluções tecnológicas são confiáveis; 

• 71% consideraram que as soluções tecnológicas transmitem 

confiança aos seus produtos; 
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• 77 % consideraram que as soluções tecnológicas agregam valores 

aos negócios de sua unidade. 

 Os percentuais avaliados, em relação aos os usuários, são utilizados como 

subsídios de análise para novas auditorias. Todavia, na pesquisa em análise, 

manifestações pontuais sobre o processo de atuação da Unidade de Tecnologia 

são observadas pela auditoria com mais cuidado. Dentre essas manifestações 

destacamos as seguintes: 

• o atendimento telefônico da Unidade de Tecnologia não é eficiente; 

• existe carência da Unidade de Tecnologia em informar a situação das 

demandas; 

• existe carência no suprimento de soluções de automação bancária 

nas agências de atendimento à clientela; 

• demora no atendimento de assistência técnica que está aquém da 

concorrência; 

• carência nas alterações de sistemas, aquisições/avaliações de 

equipamentos; 

• desconhecimento da Unidade de Tecnologia da realidade nas 

agências de atendimento à clientela; 

• soluções de baixa evolução tecnológica oferecida pelos fornecedores; 

• necessidade de aproximação de técnicos junto aos clientes, através 

da descentralização; 

• necessidade, por parte de alguns funcionários, de treinamento 

específico - Recursos Humanos - devido a baixa receptividade; 

• são poucos os aliados na Unidade de Tecnologia para entender às 

necessidades das demais unidades e para estimular a parceria; 
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• postura de impor soluções em vez de atender necessidades reais dos 

gestores; 

• postura burocratizadora de processos, principalmente no que se refere 

ao atendimento de solicitações de demandas; 

• não compartilhamento com as demais unidades quanto à 

responsabilidade das informações; 

• baixa disseminação das soluções tecnológicas agregadas aos 

clientes sobre seus novos produtos; 

• carência na divulgação das responsabilidades de cada área interna na 

Unidade de Tecnologia; 

• soluções que, em vez de se adequarem aos processos, estes são 

forçados a se adaptarem à elas, deixando a solução lenta ou com 

maior custo; 

• descumprimento dos prazos estabelecidos sobrepostos pelos 

interesses da Unidade de Tecnologia em detrimento das 

necessidades das áreas de negócio; 

• utilização de um linguajar técnico que dificulta o entendimento dos 

usuários; 

• carência no entendimento dos negócios pelos analistas de 

informática; 

• carência no envolvimento dos gestores aos processos de 

desenvolvimento/implantação de soluções tecnológicas para evitar 

surpresas desgastantes; 

• necessidade de canalizar as comunicações com os gestores; 

• intempestividade e/ou ausência, por parte de certas áreas, de 

respostas adequadas às consultas dos gestores ou clientes; 
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• postura de superioridade quando da informação dos clientes sobre os 

procedimentos necessários, esquecendo que é ela a responsável pela 

prestação de serviços; 

 Os auditores internos utilizam-se dos resultados para avaliação do nível de 

comprometimento e participação dos integrantes. Deles partem as ações de 

melhoria e recomendações no âmbito tático e estratégico da organização.  

 

2 - MUDANÇA DE CULTURA: 

 

 A manifestação de mudança de cultura é percebida até mesmo na auditoria 

interna. Avanços tecnológicos obrigam, forçosamente, que os procedimentos de 

auditoria se adaptem à eles, de forma tal que os instrumentos de análise sejam 

compatíveis com a realidade. Uma dessas novas tendências é a chamada Auditoria 

de Gestão que demonstra, na visão de Grateron (1999: 39), a seguinte preocupação 

quanto a avaliação de controle:  

 “As profundas limitações dos sistemas tradicionais de contabilidade 
utilizados no setor público, para avaliar gestão, têm sido a motivação 
principal da procura de sistemas modernos de informação, que considerem 
medições não só monetárias, mas que permitam também, a avaliação da 
qualidade da gestão pública no que diz respeito a eficiência, eficácia e 
economia. 
 A consolidação de uma Auditoria de Gestão, seja através de 
indicadores de gestão ou de outra técnica, não só constitui um aporte 
importante na modernização da Administração Pública e do Estado; mas 
também, representa a materialização de uma exigência técnica derivada da 
própria globalização para ajudar aos gestores públicos a atingir os objetivos 
de modo econômico, eficiente, eficaz e transparente. Destaca-se, ao 
mesmo tempo, a importante contribuição da Auditoria de Gestão na 
modernização das gestões públicas; estes últimos, como verdadeiros 
agentes de mudanças para uma nova cultura organizacional”. 

 Nos últimos anos tem sido bastante discutido o papel da auditoria e suas 

diferenças em relação à tradicionalmente executada. Tem-se exigido das auditorias 

o aperfeiçoamento de seus processos de trabalho, bem como a qualidade de seus 

produtos, cujo requisito está sendo a sua atuação como “Agentes de Mudanças”. 
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 O mercado está cada vez mais competitivo e globalizado. Não se negocia 

mais em uma única língua. As empresas precisam responder rapidamente às suas 

necessidades e buscar soluções que assegurem vantagem competitiva e 

posicionamento estratégico. Nesse cenário de mudanças as unidades de auditoria 

interna não podem ficar desassociadas desse processo. Os administradores, os 

clientes, os acionistas, os órgãos reguladores, a sociedades e os próprios 

funcionários esperam muito mais da auditoria interna: uma atuação voltada para 

fortalecer a vantagem competitiva e agregar valor às atividades da empresa, 

orientadas para uma visão de negócios. 

 A especialização também se faz necessária para avaliar os novos controles, 

novas regras de negócio, nova atuação dos participantes, novos conceitos de 

trabalho, novas formas de relacionamento com clientes, subordinados, chefias, 

governos e órgãos reguladores. Tal aspecto é analisado por Grateron (1999: 26) da 

seguinte maneira: 

 “Pode-se afirmar que o processo de mudanças como uma 
conseqüência  imediata da necessidade de adaptação às exigências do 
desenvolvimento tecnológico, é profundo e generalizado, atingindo 
especialmente, o mundo dos negócios e seu cenário, onde aparece o 
contador público e auditor. Sistemas de informações, Sistemas de Controle 
e Modelos de Gestão são apenas alguns dos aspectos que mais 
rapidamente devem adaptar-se às mudanças do cenário de forma que 
possa garantir o atingimento eficaz e eficiente das metas e objetivos da 
organização, permitindo a sua sobrevivência no tempo ou a perenidade. A 
medição permanente da coerência entre as metas e objetivos e os 
resultados obtidos da administração dos recursos, no que diz respeito ao 
benefício social, através da utilização de parâmetros ou indicadores de 
gestão apropriados, é uma preocupação comum aos gestores públicos 
contemporâneos”.  

 

 As próprias auditorias internas das instituições financeiras têm ajustado seus 

quadros por especialidades, surgindo novas especificações como, dentre outras: 

auditoria de sistemas, auditoria contábil, auditoria de crédito, auditoria internacional, 

auditoria de gestão, auditoria de desempenho, auditoria eletrônica, auditoria 

operacional, auditoria de economia, auditoria de finanças, auditoria governamental, 

auditoria administrativa. 
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 Esses novos departamentos possibilitam que as auditorias internas 

desenvolvam equipes chamadas multidisciplinares, onde a atuação passa a ser 

mais abrangente, cujas medidas se aproximem mais dos interesses do 

cliente/auditado.  

 A auditoria interna assessora no sentido de conscientizar a nova realidade e 

a importância da mudança da cultura, seja ela em função dos rumos da empresa, 

dos rumos do mercado, da atuação da concorrência, das pressões de fiscalização 

externa, das pressões sociais e dos interesses dos acionistas, dentre outros 

fatores. 

 Também avalia se essa mudança de cultura não está ferindo os direitos dos 

funcionários nos aspectos saúde, satisfação profissional, desempenho profissional, 

clima organizacional, motivação e produtividade.  

 Do ponto de vista da razão instrumental avalia se os resultados alcançados 

estão de acordo com os planejados; busca identificar os possíveis desvios, analisa 

os controles para minimização dos riscos operacionais como boicote, falhas, 

fraudes e suborno. Verifica se a nova cultura permite melhores resultados de 

desempenho dos negócios da empresa, se está de acordo as leis sociais e se 

mantém sincronia com os interesses dos acionistas e órgãos reguladores. 

 

èConsiderações do autor acerca dos resultados obtidos 

 

 1. A melhor maneira de atuação da auditoria seria no planejamento das 

incorporações, no sentido de identificar antecipadamente as reações dos 

participantes, sejam elas no âmbito interno ou nos interesses externos. Embora 

essas pesquisas não sejam de responsabilidade da auditoria e sim de 

departamentos de prospecção/criação/reorganização de produtos/serviços, é bom 

lembrar que, nas fases de planejamento de qualquer produto/serviço/reorganização, 

existem mecanismos de controle, que podem ser utilizados pela auditoria, para 

contribuírem na avaliação do impacto de mudança organizacional, de forma a 

identificar e prevenir possíveis desvios que possam ocorrer. 
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 2. Muito embora seja importante a participação da auditoria interna em 

qualquer planejamento de produtos/serviços/reorganização ela, na maioria das 

vezes, em função da escassez de recursos ou da falta de especialização pelo 

assunto, não consegue acompanhar essa fase. Todavia, ocorre que, em muitos 

casos, a análise é feita a posteriori, ou seja, após a implantação ou lançamento, 

cujos resultados podem não ser tão eficientes, na medida em que os reflexos 

negativos ou positivos já surtiram efeitos. 

 

3 e 4 - RELAÇÕES COM SUPERIORES e RELAÇÕES COM SUBORDINADOS: 

 

 Neste ponto a auditoria avalia se os canais de comunicação existentes 

propiciam a melhor interação na relação empregado-empregador. A preocupação é 

a de que o fluxo de informações ocorra de forma uniformizada, seja ascendente ou 

descendente em todos os níveis e unidades da empresa, preservando-se as 

questões estratégicas e de segurança. Avalia se existem condições para respostas 

às consultas, críticas e sugestões dos empregados, e como elas são tratadas no 

âmbito tático e estratégico e busca, ainda,  identificar e avaliar os mecanismos 

informais existentes que possibilitem debates sobre a dinâmica dos negócios e 

interesses dos funcionários. 

 Existem aplicativos informatizados utilizados para melhorar ou facilitar a 

comunicação entre os participantes; dentre eles podemos destacar: a) bolsas de 

idéias; b) fraudes ou denúncias; c) correio eletrônico; d) páginas de perguntas e 

notícias na Internet/Intranet; e) Help desk via (0800); f) pesquisas de satisfação e 

clima organizacional; e, g) avaliações de desempenho dos funcionários. 

 A prática mais comum, dentro das organizações, é a utilização desses 

mecanismos para identificar carências, ameaças e oportunidades, ante a relação 

empregado e empregador. Não obstante, a própria auditoria interna, também, 

busca identificar focos de problemas nesses instrumentos, no sentido de associá-

los às justificativas de falhas operacionais.  
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5 - RELAÇÕES COM OS PARES: 

 

 A forma de avaliação do nível de colaboração e entendimento entre colegas 

é feita através da análise dos resultados alcançados nos trabalhos elaborados nas 

equipes.  

 Equipes de Auto Desenvolvimento do programa da Qualidade são atividades 

que busca o envolvimento entre colegas nos processos de mudanças. As suas 

atividades visam a identificar e resgatar as opiniões entre os colegas quanto aos 

processos em análise, buscando, de forma democrática, as melhores soluções e 

idéias inovadoras. A automação propicia esses entendimentos pela rapidez e 

agilidade nas trocas de informações. 

 A outra forma de avaliar a integração entre os colegas é através da existência 

de grupos de trabalhos ou comitês e equipes auto-gerenciadas. Esses são os 

modelos mais difundidos nas organizações, onde, de forma democrática, busca-se 

a integração dos grupos a partir de representantes de diversos segmentos.  

 A auditoria, a partir dessas equipes, avalia: 

• se existe periodicidade nas reuniões e se as decisões foram tomadas 

dialogicamente; 

• o nível de participação e colaboração dos integrantes; 

• se os resultados alcançados foram satisfatórios e se agregaram 

valores de forma a compensar os custos despendidos; 

 

6 - PARTICIPAÇÃO  
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 A auditoria interna, quando atua nos processos de mudanças, avalia o nível 

de participação dos funcionários para exercerem julgamento sobre a habilidade dos 

gestores na delegação de responsabilidades. 

 Nesse caso avalia, também, se houve sobrecarga de responsabilidades, e se 

existem os controles de desempenho e de respostas às demandas. 

 Identifica se os usuários respondem às solicitações acordadas e se foram 

negociadas de forma democrática. Avalia se o nível de melhorias nos processos foi 

resultante das manifestações dos usuários; se os resultados das reuniões e 

feedbacks de acordos de trabalho contribuíram para melhorias de processo e se 

efetivamente agregaram valor à organização e o desempenho dos funcionários 

quanto: 

• ao excesso ou carência das informações e instruções sobre o novo 

processo; 

• à dificuldade de acesso às informações; 

 Verifica se os administradores possuem a habilidade de: 

• visualizar a administração como um processo descentralizado, 

participativo e de consenso de indivíduos; 

• incentivar a formação de equipes de qualidade ou grupos de melhoria 

contínua. 

 

7 - COMPETÊNCIA TÉCNICA DOS LÍDERES 

 

 A auditoria de gestão possui como premissa a avaliação da competência 

técnica, da responsabilidade e da alçada dos administradores. 

 Quando do não atingimento de metas ou mesmo da incapacidade dos 

administradores busca-se identificar os motivos de forma a suprir carências e 
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necessidades. As alternativas mais comuns para o aperfeiçoamento são os 

treinamentos internos em que eventualmente os próprios auditores desenvolvem 

treinamentos durante as auditorias. Em casos extremos sugere-se o rodízio do 

administrador para outros departamentos ou associa-se a eles consultores 

especializados para a condução dos processos.  

 A auditoria interna participa eventualmente de processos seletivos de 

administradores a fim de avaliar se os requisitos mínimos de qualificações estão 

contemplados e se seguem as normas estabelecidas pela empresa. 

 Para a área de Tecnologia da Informação existem auditores especializados, 

que contribuem na avaliação da competência técnica para condução de serviços e 

liderança de equipes.  

 Um dos instrumentos utilizados para avaliar a competência dos líderes é o 

questionário aplicado aos funcionários, que visa a identificar as percepções dos 

empregados diante dos seus líderes. Trata-se de um mecanismo que propicia o 

feedback aos administradores diante de sua postura na empresa. Outras técnicas 

como entrevistas, observação e reuniões também são mecanismos utilizados para 

identificar carências e potencialidades 

Por meio desses instrumentos pode-se também avaliar: 

• se existe controle das atividades sob a condução dos líderes e de 

seus subordinados; 

• se o nível de autodesenvolvimento é compatível com as necessidades 

do trabalho; 

 

8 - COMPETÊNCIA INTERPESSOAL DA LIDERANÇA 

 

 O líder para ter a habilidade em disseminar os objetivos da organização, 

assim como em apoiar a implantação de novos processos, deve estar motivado e 

engajado nas necessidades da empresa. Muitas vezes, isso somente é avaliado 
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através dos resultados alcançados nos acordos de trabalho realizados entre os 

líderes e escalões superiores. 

 Casos de desvios de função são tratados conforme a sua relevância, 

passando, desde simples negociações e registros em relatórios de auditoria, até 

apuração de responsabilidades. 

 Nessa fase, a auditoria tem como objetivo avaliar: 

• a freqüência das reuniões realizadas com os seus subordinados e os 

resultados alcançados; 

• as manifestações dos funcionários, em relação à postura dos líderes, 

por meio de entrevistas e questionários; 

• se houve engajamento e habilidade do líder para a condução das 

mudanças, clarificando a importância do processo, assim como da 

necessidade da participação de todos; 

• se o líder possui capacidade de multiplicar idéias e os objetivos da 

organização. 

 Cabe à auditoria interna estar atenta às novas exigências de mercado quanto 

às características que os novos gerentes devem possuir, sendo elas assim 

definidas: 

• ser bons na arte de  trazer à tona o comprometimento de seus 

subordinados para com os planos da empresa; 

• as suas habilidades motivacionais devem preceder às suas 

habilidades de monitoração; 

• ter capacidade de formar e trabalhar em equipe, sempre sintonizado 

com as estratégias da empresa; 

• ter uma boa dose de flexibilidade e independência; 
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• ter agressividade devidamente temperada pela capacidade de 

adaptabilidade e autocontrole; 

• ter grande capacidade de iniciativa, inovação e ações com 

flexibilidade; 

• ter grande senso de mudanças permanente, emergentes de consenso 

ou inspiradas por lideranças; 

• praticar a ética e o respeito pela autonomia dos outros; 

• entender que interesses individuais e coletivos se completam; 

• entender que a administração existe para estimular crescimento, 

criatividade, transformação e sinergia; 

• ter capacidade para encorajar a auto-ajuda, responsabilidade 

individual e ajuda mútua; 

• entender que a verdadeira gerência é a que busca o desenvolvimento 

das pessoas através do trabalho.  

 

9 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Para compatibilizar os interesses divergentes entre o Banco e seus 

empregados, é política da empresa que os mesmos estejam informados quanto ao 

desempenho da organização. 

 Os instrumentos de divulgação devem estar disponíveis para todos de forma 

transparente. A auditoria verifica, nesse caso, se: 

• os dispositivos são de fácil acesso; 
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• o líder propicia a divulgação dos resultados e a discussão entre os 

empregados para conscientização; 

• os dados são fidedignos e não tendenciosos; 

• existem estudos e ações para superar resultados; 

• os administradores estão conscientes da necessidade de melhoria de 

processos; 

• há consenso de que os resultados alcançados foram fruto do esforço 

de todos e que a participação ainda deve prevalecer; 

• os dados são tratados apenas no âmbito interno para preservação do 

sigilo; 

 

4.1.3.2. Impacto da tecnologia da informação na força de trabalho 

 

 A média geral em 1997 de 6,11 (quadro 1) indicava uma forte tendência à 

aceitação de novas tecnologias. Comparativamente às demais empresas 

pesquisadas por Tenório, a posição da empresa era ligeiramente inferior (6,11 

contra 6,68). Esse mesmo desempenho se verificava em cada tópico que 

compunha o referido item. 

 O indicador “Possibilidade de Remanejamento”, com média de 6,92 em 

1997,  confirmava a preocupação dos empregados quanto à sua permanência no 

atual local de trabalho. Tal quantitativo indicava a ação estratégica (monológica) da  

Empresa e o impacto observado na força de trabalho. Os seguintes fatos foram 

lembrados pelos empregados em suas respostas à questão aberta, segundo ponto 

de vista dos pesquisados, que aludiram aos  seguintes fatos nos comentários 

adicionais ao questionário: 

A “demissões tempestivas provocam a procura de outras atividades mais 

rentáveis e que atendam as necessidades básicas”. 
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A “redução de funcionários anterior a automação gerou problemas 

incontornáveis”. 

 A mesma tendência se repetia, porém de forma mais acentuada, no item 

“Posto de Trabalho”, com média observada de 4,84. 

 Quanto à “Qualidade de Vida” e “Grau de Satisfação” com médias de 5,27 e 

5,91, respectivamente, as respostas situaram-se abaixo da média das empresas 

estudadas por Tenório (6,40 e 7,02, nesta ordem), o que seria reflexo dos impactos 

na força de trabalho das medidas de ajuste em andamento. Os comentários 

predominantes apresentados pelos consultados foram os seguintes: 

A “a empresa deu maior importância às máquinas que aos funcionários”. 

A “a empresa superestimou o poder de substituição do homem pela 

máquina”. 

A “nível de stress acentuado pela utilização de sistemas deficientes”. 

 De se registrar que o tópico “Motivação” obteve média (6,49), superior ao 

item geral, mas abaixo do observado nas empresas comparativas (7,28). 

 O tópico “Medo”, com média 7,25, indica que o receio dos empregados de 

não se encontrarem preparados para novas atribuições tenderia a ser minimizado, 

indicando que maior eficácia no treinamento e na comunicação poderia levá-los  a 

uma condição bem melhor para absorção dos impactos da tecnologia. . 

 Sobre a questão “Reações” observou-se na pesquisa, uma incidência de 

14,20% das respostas nos itens Resistência a Mudança e Participação, 

demonstrando que apesar de haver certa relutância pela implantação de novas 
tecnologias, os pesquisados estavam dispostos a dar sua parcela de contribuição, 

o que se ratificaria pelo quantitativo de 11,76%, obtido no item “Colaboração”. 

 Também afloravam na resposta às situações alusivas ao “Stress” com um 

total de 11,14% e “Frustração”, de 9,54% 
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 Além dos comentários adicionais apresentados pelos empregados no item 

“Qualidade de Vida”, cabe-nos, ainda, assinalar os seguintes comentários, como 

determinadores dos assinalamentos referidos: 

 A “serviço sendo devolvido às agências sem retorno da mão-de-obra”. 

 A “a ineficiência dos equipamentos e inoperância dos sistemas geram 

frustrações a clientes e funcionários, prejudicando a imagem da empresa e do 

produto”. 

 Em relação à questão sobre “Treinamento” - a automação provocou uma 

necessidade de treinamento para assumir suas novas atribuições? E, se houve 

necessidade de treinamento, a empresa correspondeu a esta expectativa? - Obteve 

as seguintes respostas: 87,91% dos entrevistados responderam que houve 

necessidade de treinamento e 67,29% afirmaram que a empresa não correspondeu 

a essa necessidade. 

 

4.1.3.2.1. Na  nova pesquisa de 1999 

 

 A média geral que sofreu um considerável aumento, passando de 6,11 para 

7,26, reafirmava a tendência da empresa em aceitar as novas tecnologias, 

conforme observado na pesquisa anterior - 1997. 

 Comparativamente à pesquisa de 1997 todos os indicadores apresentaram 

significativos aumentos. Os indicadores “Possibilidade de Remanejamento” e 

“Posto de Trabalho”, com média de 8,37 e 6,49, respectivamente, diferentemente 

do resultado da primeira pesquisa, mostravam que as preocupações entre os 

funcionários de base (Agências) e de direção geral, quanto à sua permanência no 

atual local de trabalho e migração para outras áreas, são diferentes. Os 

funcionários da direção geral normalmente não sentiam receio de que poderiam ser 

dispensados ou remanejados para outras áreas; esta percepção é fruto dos reflexos  

históricos que afirmavam estabilidade nos órgão públicos, fato que não está mais 
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ocorrendo. Para reforçar a despreocupação havia, nos últimos dois programas de 

demissão voluntária do Banco (PDV e PAQ), o impedimento dos funcionários da 

direção geral de participarem do programa. Ressalte-se, por oportuno que, de junho 

de 1997 a junho de 1999 houve uma considerável redução do quadro de 

funcionários, passando de 80,3 mil para 70,9 mil. 

 Existe também um outro fator que diferencia as metas estipuladas entre os 

funcionários de agências e os funcionários da direção geral, quando do acordo de 

trabalho. As pressões exercidas são diferenciadas: enquanto os de agências são 

avaliados conforme a quantidade de vendas de produtos, os da direção geral são 

avaliados com critérios mais qualitativos.   

 O indicador “Qualidade de Vida”, com média 6,57, passou a ser superior ao 

observado na pesquisa anterior, com média 5,27. Entretanto, estava muito próximo 

das demais empresas que apresentaram média de 6,40. Neste indicador percebeu-

se que os funcionários passaram a estar mais adaptados ao uso da informatização 

e que gradativamente receberam melhores condições de qualidade no trabalho. É 

importante frisar que o órgão da direção geral normalmente recebe melhores 

equipamentos e soluções informatizados que nas agências. Isto decorre 

principalmente pelo inadequado dimensionamento ou por interesses diversos nas 

distribuições dessas soluções. 

 O indicador “Grau de Satisfação” também teve um aumento significativo, 

com média 7,14, reforçando o item anterior quanto a qualidade no trabalho. Neste 

ponto existe uma diferença com relação aos funcionários de agências, pois os 

mesmos não ficam permanentemente dependentes das disponibilidades dos 

sistemas informatizados. Na pesquisa de 1997 houve a reclamação generalizada 

de que a automação não estava atendendo a contento os serviços de base, dada a 

morosidade e a deficiência dos sistemas. Na nova pesquisa houve alguns 

indicativos nos comentários de que o tempo de atendimento dos sistemas 

melhoraram substancialmente.   

 O indicador “Motivação”, que teve média 7,03,  continuou sendo inferior ao 

observado em outras empresas. Aqui o que prevalecia era a consciência de que os 

processos estavam sendo informatizados  ou mecanizados do ponto de vista mais 



 101

burocrático. Isto nos levou a crer que os funcionários da direção geral traziam 

consigo a sutil percepção de estarem sendo robotizados gradativamente. Neste 

ponto, não se detectou nenhum tipo de trabalho dentro da empresa que 

minimizasse esse efeito, todavia, a média de 7,03, que podia ser considerada alta, 

devia estar atrelada a outros efeitos, visto que motivar um grupo elitizado de 

funcionários não deve ser algo muito fácil até porque, do ponto de vista burocrático, 

“todos os cargos estão dispostos em graduações hierárquicas que encerram 

determinados privilégios e obrigações, estreitamente definidos por meio de regras 

limitadas e específicas” (Chiavenato, op. cit.: 18).  

Merton, (apud Chiavenato, idem: 30), numa de suas disfunções estudadas 

na despersonalização do relacionamento, salienta que “os funcionários passam a 

conhecer os colegas, não pelos seus nomes pessoais, mas pelos títulos dos 

cargos que ocupam”, o que poderia causar um certo desconforto em termos de 

motivação.  

 O tópico “Medo”, com média 7,97, traz-nos a confirmação de que o receio 

dos empregados de não se encontrarem preparados para novas atribuições estava 

minimizado. Os impactos da tecnologia não estavam  sendo mais encarados como 

ameaças. Ao longo do tempo o processo de treinamento e adaptabilidade o 

proporcionaram maior tranqüilidade aos empregados. 

Para o indicador “Treinamento”, a nova pesquisa apresentou os seguintes 

resultados: 

 

Treinamento        

 

            A automação  provocou  uma  necessidade  de   treinamento  para  assumir 

novas atribuições? 

 NÃO SIM Abstenção   

 16 18,82% 68 79,82% 1 1,16%   
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           Se   houve   necessidade  de  treinamento,  a  empresa correspondeu a esta 

expectativa? 

 NÃO SIM Abstenção   

 35 41,18% 37 43,43% 13 15,12%   

 

 Comparativamente à pesquisa anterior os resultados se mostraram 

inferiores. Na primeira pesquisa 87,91% dos pesquisados responderam que houve 

necessidade de treinamento e 67,29% afirmaram que a empresa não correspondeu 

a essa necessidade. Estes resultados indicam que os funcionários da direção geral 

foram mais sensibilizados com os investimentos produzidos pela empresa nesta 

área. 

 A seguir descreveremos as percepções e ações no âmbito de Auditoria 

Interna e Controles, nos indicadores analisados quanto ao impacto das Tecnologias 

da Informação na força de trabalho: 

 

1 - QUALIDADE DE VIDA 

2 - POSTOS D E TRABALHO 

3 - POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO 

4 - MOTIVAÇÃO 

5 - GRAU DE SATISFAÇÃO 

6 - MEDO 

7 - TREINAMENTO 

8 - REAÇÕES 

 

1 - QUALIDADE DE VIDA 
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A qualidade de vida é sempre objeto de acompanhamento pela auditoria, já 

que está diretamente ligada, em grande parte, ao desempenho e à produtividade 

das unidades. A auditoria avalia, nestes casos: 

a) se a carga horária é compatível com a capacidade de produção dos 

funcionários; 

b) se existem horas extras em excesso; 

c)  se as férias, folgas e licenças estão controladas de maneira a não 

prejudicar os funcionários; 

d) se existem incongruências na abertura e fechamento de ponto eletrônico 

com as atividades realizadas; 

e) se a ergonomia está de acordo com as novas tecnologias e necessidades 

dos funcionários; 

f)  se existe a preocupação dos administradores quanto à qualidade dos 

funcionários ou se estão apenas preocupados com o atingimento de 

metas; 

g) se existe canal de comunicação e abertura para feedbacks dos 

funcionários à alta administração; 

h) se existe orientação aos funcionários quanto aos planos de 

complementação de aposentadoria e pensões e de assistência médica; 

i)  se existe o estímulo à participação de empregados em entidades sócio-

recreativas como alternativa de acesso à cultura e ao lazer; 

j)  se há a preocupação em assegurar aos empregados condições 

previdenciárias e assistências que propiciem melhoria da qualidade de 

vida e do desempenho profissional; 
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k)  se existem estudos visando criar parcerias com entidades sócio-

recreativas de empregados para alavancagem de negócios da empresa e 

integração com a comunicabilidade.  

 

èConsiderações do autor acerca dos resultados obtidos 

 A auditoria defende a tese de que a baixa qualidade de vida provoca a 

desmotivação, a propensão a doenças, a baixa produtividade, o retrabalho, o stress, 

o pouco engajamento dos funcionários nos processos, as reclamações sucessivas 

e muitos outros fatores negativos que prejudicam os interesses de todos os 

participantes da organização. Os focos que provocam a baixa qualidade de vida, 

quando não tratados, alimentam um círculo vicioso de insatisfação, que sempre 

deflagram em medidas drásticas que fogem dos interesses de todos. Por 

conseguinte, afetam os objetivos organizacionais e a própria sobrevivência da 

empresa. 

 Os controles exercidos buscam identificar os focos críticos e as ações são 

direcionadas, no sentido de minimizar os efeitos, através da conscientização dos 

altos escalões da organização quanto à definição de rumos e estratégias para 

contornar as situações críticas. 

 Existem instituições ligadas à empresa, voltadas exclusivamente para o bem 

estar, saúde, recreação, prevenção de doenças e outras atividades que primam 

pela qualidade de vida dos empregados. Quando da detecção de casos extremos a 

auditoria interna aciona esses organismos, no sentido de se buscar melhores 

alternativas para solução de problemas. Existe um relacionamento estreito com 

essas entidades, todavia, periodicamente existem as auditorias programadas 

nessas empresas, em que, numa das atividades de trabalho, busca-se identificar e 

avaliar as ações e projetos existentes voltados para o bem estar dos funcionários.  

 

2 - POSTOS DE TRABALHO 
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 A auditoria avalia se o quadro de trabalhadores responde às demandas das 

unidades através da análise da carga horária dos funcionários e se fatores 

psicológicos como stress, desmotivação, frustração, insegurança e insatisfação 

podem ser identificadas como conseqüências de altos índices de cargas horárias 

trabalhadas. 

 Todavia, também são analisados os índices de produtividade dos 

funcionários com os novos processo implantados, no sentido de identificar falhas, 

carências, ameaças e oportunidades. 

 Avalia, ainda, se houve a conscientização prévia e o engajamento dos 

funcionários nos processos de mudanças, no sentido de minimizar os efeitos numa 

eventual redução do quadro funcional. 

 Verifica se os gestores possuem habilidade para direcionar os funcionários a 

novos postos, atividades e responsabilidades, clarificando as necessidades da 

busca constante de especialização e reciclagem de novos conceitos de trabalho, 

objeto este que as organização demonstram maior interesse, levando-as a analisar 

se fatores como o nível de capacitação e a falta de informação são causadores de 

baixa produtividade. 

 Em caso de suprimento de vagas verifica se existe transparência nos 

processo de seleção, promoção, movimentação de pessoal e dinâmica dos 

negócios. 

 

3 - POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO 

 

 A questão da insegurança devido à possibilidade de remanejamento é 

tratada por meio de programas de desenvolvimento profissional, em que se busca a 

conscientização dos funcionários sobre a importância da qualificação, visando ao 

alto desempenho organizacional e à necessidade de permanência e alocação aos 

postos de trabalho. 
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 A auditoria avalia a capacidade dos administradores em: 

• estimular o auto-desenvolvimento, conscientizando o empregado 

quanto a sua co-responsabilidade no processo de crescimento 

pessoal e profissional; 

• aprimorar o desempenho gerencial para garantir a eficácia dos 

processos de educação, capacitação e avaliação dos empregados; 

• gerenciar o desempenho de forma a integrar os objetivos 

organizacionais e o desenvolvimento profissional do empregado; 

• investir na profissionalização dos empregados; 

• promover intercâmbio ou parceria com entidades científicas, 

instituições pública e outras empresas para melhoria da produtividade 

do trabalho. 

 O chamado sistema de rodízio de funções, que consiste em fazer com que 

um funcionário exerça nova tarefa em substituição a outro pode ser, segundo 

considerações de Andrade (1999: 98): 

• de maneira estrutural - quando aplicado na forma de um princípio da 

empresa, que dá a oportunidade ao empregado para atuar em outras 

áreas, fora de sua formação acadêmica básica, como parte de um 

plano de carreira. (Plano horizontal); 

• como programa de promoção - quando os funcionários são 

promovidos para os postos superiores ou assumem responsabilidades 

diferenciadas, mas, em ambos os casos, ainda dentro do mesmo 

setor e como parte de uma plano de carreira. (plano vertical); 

• de maneira temporária ou especial (férias, doenças etc.) - quando o 

funcionário ocupa funções de outro, do seu setor ou outro setor, por 

motivo de afastamento temporário do titular, por férias ou razões da 

empresa. 
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4 – MOTIVAÇÃO 

 

 Um dos fundamentos que servem de base para a motivação é a confiança. A 

partir dessa premissa a auditoria interna identifica o nível de confiança que são 

depositados na relação empregado/empregador. 

 A auditoria avalia se o líder tem a percepção da necessidade de ajudar a 

equipe, seja dando suporte para atingimento de metas, educando para as coisas 

novas, elogiando em seu bom resultado, reconhecendo os trabalhos ou valorizando 

a participação e contribuindo para o desenvolvimento profissional. 

 Verifica se o líder tem a sensibilidade de manter um bom ambiente com 

trabalhos interessantes, local arrumado e limpo, justiça, amizade e cooperação 

entre os participantes e avalia, ainda,  a necessidade de: 

• cuidar do gerenciamento do clima e da cultura organizacional; 

• levantar os fatores motivacionais; 

• instituir indicadores de satisfação/insatisfação; 

• instituir banco de idéias; 

• elaborar projetos de estímulo à criatividade no trabalho; 

• desenvolver a cultura de melhoria da produtividade  e redução de 

desperdício; 

• disseminar visão geral e sistêmica da empresa; 

• identificar e disseminar os atributos dos empregados que permitirão a 

implementação das estratégias negociais; 

• reconhecer e valorizar posturas que facilitam o atingimento das metas 

e da missão da empresa; 
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• estimular a auto-estima pessoal através da recuperação do sentido do 

trabalho. 

 

5 - GRAU DE SATISFAÇÃO 

 

O grau de satisfação dos funcionários é medido através de pesquisas 

periódicas semestrais aplicada em toda a empresa. A partir dos resultados obtidos 

a auditoria identifica as oportunidades e ameaças para emitir a sua opinião. 

 O treinamento, a conscientização dos processos de mudança e a realocação 

de postos são exemplos de medidas utilizadas para minimizar os baixos índices de 

satisfação. Todavia, busca-se identificar os motivos que levam as esses índices que 

podem estar associados a diversos fatores. Para os casos mais extremos os 

problemas são alçados para níveis superiores. 

 É importante lembrar que o grau de satisfação não fica apenas no âmbito 

interno; a auditoria avalia também a satisfação dos clientes externos que está 

vinculado diretamente ao trabalho dos funcionários.  

 Os casos de altos índices de satisfação são também observados para 

aprendizado e disseminação a outras áreas da empresa.  

 

6 – MEDO 

 

 O receio, quanto a novas atribuições, é tratado por meio de programas de 

conscientização promovidos pela área de recursos humanos e são delegados aos 

líderes da organização. A auditoria avalia o nível de conscientização e faz 

referências no sentido de minimizar a insegurança dos funcionários. 
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 Avalia, também, se os rumos da empresa, diante da necessidade de 

mudanças, são clarificados entre os funcionários, no sentido de minimizar a 

insatisfação e até mesmo a queda de produção. 

  A auditoria releva os casos de líderes que assumem posições estratégicas 

pela primeira vez, partindo para tratamentos diferenciados quando da análise de 

seu desempenho a novas atribuições. Para esses casos a auditoria atua ativamente 

na postura de assessoria, buscando o suprimento de carências e orientando-os 

para os rumos estabelecidos e esperados pela organização. Nesse processo, 

procura-se maior aproximação dos funcionários no sentido de se buscar o 

envolvimento de todos nos processos. 

 Busca também conscientizar todos os participantes que a informática não 

representa somente uma solução, mas uma vantagem competitiva para o banco 

diante dos concorrentes. 

 

7 – TREINAMENTO 

 

 O pressuposto primeiro da eficiência no cumprimento das tarefas da 

empresa, é de que ninguém pode executar um trabalho que desconhece, o que 

pode causar erros e desperdícios, tornando-se perigoso e anti-econômico.  

 A salvaguarda do patrimônio é um dos objetivos do controle interno e 

auditoria. Para tanto o treinamento e capacitação de pessoal bem como sua 

atualização constante com os métodos e procedimentos da empresa é um 

elemento básico da estrutura do controle interno e auditoria. 

 A empresa deve se empenhar no sentido de formalizar manuais, 

procedimentos e instruções de trabalho, descrição de funções e instrumentos 

similares de orientação do trabalho para satisfazer às necessidades de 

treinamento. 
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 Considerando os objetivos da empresa, quais sejam: a) potencializar o 

processo de profissionalização dos empregados; e b) agilizar e maximizar a eficácia 

do sistema de treinamento da empresa, a auditoria interna avalia a efetividade das 

ações a seguir,  voltadas para o atingimento dos objetivos a seguir: 

• implantação do programa de profissionalização; 

• implementação de bancos de talentos; 

• definição das funções técnicas e especializadas; 

• capacitação dos gestores para orientar o desenvolvimento profissional 

dos empregados; 

• instituição de programa para planejamento de carreira e sucessão; 

• parcerias com instituições financeiras e de ensino, nacionais e 

internacionais, visando a atualização permanente e a auto-

sustentação; 

• revisão do sistema de acompanhamento e avaliação do treinamento; 

• revisão da filosofia e dos critérios do programa de pós-graduação; 

• otimização da utilização dos métodos auto-instrucionais; 

• definição de metodologia de levantamento das necessidades de 

treinamento; 

• elaboração de grades curriculares básicas e específicas para cada 

unidade da empresa; 

• revisão do conjunto de treinamentos existentes e adequação ao novo 

modelo de gestão e à grade curricular. 

 

 Os trabalhos de auditoria voltados para avaliação das atividades 

operacionais contemplam requisitos de avaliação quanto às necessidades de 
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treinamento. Na identificação de carências cabe ao auditor fazer recomendações, 

por meio das soluções cabíveis, aos escalões superiores, para sanar essas 

deficiências. 

 Nas manifestações entre funcionários, é comum às pessoas reclamarem 

sobre determinados fatores, tais como: 

 

• da falta de tempo e/ou orçamento para treinamento; e 

• ausência de critérios para realização de cursos sob pretextos de que 

tais são destinados apenas para os privilegiados ou para os que estão 

sem fazer nada;  

Para esses casos a auditoria busca as causas que podem estar vinculadas e 

que resultem da má administração ou pela falta de percepção dos administradores 

na solução desses desvios. 

 

8 – REAÇÕES 

 

 Em qualquer processo de inovação ou mudança de soluções, compete à 

auditoria avaliar, em primeiro momento, os seus controles pertinentes quanto à 

segurança, confiabilidade, integridade e desempenho. Todavia, não se abstem em 

avaliar as reações provocadas, com a implantação de novas tecnologias, em todos 

os integrantes do processo.  

 Um dos papéis da auditoria interna é identificar os efeitos causados no clima 

organizacional e, de forma independente, torná-los públicos para a alta 

administração, sejam eles positivos ou negativos. É importante salientar que sua 

premissa básica é servir como um canal de comunicação entre os intervenientes, já 

que ruídos de qualquer natureza são eventuais nesses tipos de processos. 
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 Como o clima organizacional é uma medida da percepção, que os 

empregados têm sobre o grau de satisfação em relação a determinadas 

características do ambiente de trabalho da organização em que atuam, cabe à 

auditoria identificar, se atuando diretamente nesse processo, quais as causas que 

provocam a insatisfação e, além disso, buscar alternativas que minimizem o fato. A 

insatisfação do funcionário dificulta o seu compromisso com os objetivos, novos 

desafios e a própria missão estabelecida pela organização. 

 Mesmo para os casos mais extremos como greve, resistência, stress e 

frustração, a auditoria interna procura identificar os motivos que levam a essas 

situações.  Procura avaliar se está havendo a comunicação entre os participantes e 

se existe algum programa de conscientização nesse sentido.   

 As questões usualmente aplicadas para avaliação do comportamento do 

indivíduo são: 

 

a) Quais foram as reações diante do processo de mudança? 

b) Houve a participação dos funcionários para identificar melhorias no 

processo? 

c)  Quais os resultados obtidos com os controles para avaliação de satisfação 

dos usuários? 

d) A administração atribui importância à pesquisa divulgando-a entre os 

funcionários? 

 

 A auditoria interna busca identificar, mediante instrumentos de entrevistas, 

questionários e observação direta, os desvios e reações causados com a 

implantação de toda mudança e implantação de serviços/produtos. O objetivo é 

avaliar se no processo foram consideradas as necessidades dos funcionários 

quanto à adaptação e bem estar. 
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 Para os casos de greve a auditoria interna avalia a existência de planos de 

contingência, e se houve a preocupação dos líderes em conscientizar os 

funcionários quanto à continuidade das atividades essenciais da empresa. 

 

èConsiderações do autor acerca dos resultados obtidos 

 A melhor forma de minimizar as reações que podem prejudicar o processo é 

mediante treinamentos prévios massificados de conscientização. Nessa etapa 

poderia a auditoria interna estar inserida, com o intuito de identificar focos positivos 

e negativos para subsidiar futuras atividades. 

 

4.1.3.3. Gestão de recursos humanos 

 

 A Média observada de 4,58 em 1997  foi reflexo das respostas da “Presença 

do Sindicato” e da defasagem dos “Planos de Cargos”, cujas médias situaram-se 

em 3,02 e 4,33, respectivamente. Todavia a posição da empresa foi melhor que a 

das empresas referenciais, cujos resultados (indicador geral) apresentaram médias 

de 2,88 e 2,86, para cada tópico. 

 A “Presença do Sindicato” tem seus reflexos no enfraquecimento natural do 

movimento, que procura nova linha de ação, por se encontrarem desnorteados com 

as profundas mudanças globalizantes.  

 O “Plano de Cargos” estava, de fato, defasado, e a empresa havia noticiado 

acerca de mudanças que se encontravam em estudos. 

 

4.1.3.3.1. Na nova pesquisa de 1999 
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 A média observada neste tópico foi de 5,58, acima, portanto, da pesquisa 

anterior, tendo como reflexo os aumentos em “Plano de Cargos” e “Desvio de 

função” para 6,40 e 7,48 respectivamente. O plano de cargos da empresa, que na 

pesquisa anterior estava em fase de estudos, passou a vigorar a partir de outubro 

de 1997, resultando em significativos ganhos para os funcionários da direção geral. 

É provável que os funcionários de postos efetivos das agências não refletissem da 

mesma forma, visto que os mesmos praticamente não tiveram ganhos. O estudo 

apresentado pelo Banco  privilegiou os funcionários que possuíam cargos elevados, 

fazendo com que todos os funcionários da direção geral fossem contemplados, até 

porque não existiam funcionários sem cargos de confiança nesses órgãos.  

O resultado do indicador não retratou exatamente a realidade da empresa, 

pois para uma avaliação precisa seria necessário que se estendessem as 

pesquisas, principalmente para os funcionários que não detinham cargos de 

confiança. 

 Para “Desvio de Função” os funcionários se sentiram mais compatíveis com 

as novas atribuições. A nova pesquisa também mostrou tendências ao processo de 

democratização. A empresa, a partir de 1997, implantou um novo sistema de 

alocação de funcionários para todos os cargos existentes na organização 

denominado “Programa Profissionalização”. Neste programa os funcionários 

mantêm cadastros atualizados que são constantemente pesquisados para 

concorrências em nível nacional. Os funcionários possuem a liberdade de 

escolherem ou se candidatarem a qualquer cargo, onde não são necessariamente 

obrigados a ocuparem cargos incompatíveis com suas qualificações. 

 Em 1997, a empresa objeto do nosso estudo recebe dois prêmios da 

ABERJE Centro-Oeste - Leste/97 - Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial: 

 Categoria      Nome do Projeto 

 Campanha de Comunicação Interna  Programa Profissionalização 

 Inovação      Programa Profissionalização 
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 Para o indicador “Presença do Sindicato” a nova pesquisa reforça a anterior. 

As forças sindicais estão cada vez mais perdendo espaços, devido as profundas 

mudanças globalizantes. A tendência de produção horizontal, que significa a 

especialização em setores, tende a cada vez mais segmentar as forças sindicais, 

sobretudo enfraquecendo-as. A busca de novas linhas de ação ainda não surtiu os 

efeitos desejados. O mesmo ocorre no setor bancário, em que o funcionário se 

distancia cada vez mais dos movimentos sindicais, até porque não houve, desde 

1994, nenhuma conquista significativa. 

 A seguir descreveremos as percepções e ações no âmbito de Auditoria 

Interna e Controles, nos indicadores analisados quanto à Gestão de Recursos 

Humanos: 

1 - PRESENÇA DO SINDICATO 

2 - PLANO DE CARGOS 

3 - DESVIO DE FUNÇÃO 

1 - PRESENÇA DO SINDICATO 

 

 A auditoria interna mantém um relacionamento estreito com os sindicatos, 

embora exista uma tendência em acreditar que a força dos sindicatos tenha 

diminuído nas suas atuações, de tal forma que existe uma troca mútua de 

informações entre esses dois organismos. Em relação aos processos de mudanças 

destacamos duas das principais manifestações do sindicato: a primeira refere-se 

ao nível de satisfação dos funcionários em relação ao novo modelo, identificando a 

reação de diversos fatores como físico, emocional, financeiro e outros. A partir 

dessas informações a auditoria colhe subsídios para avaliação do processo como 

um todo, admitindo que evidências são necessárias para a confirmação dos fatos.  

Essas manifestações são importantes para levantamento inicial de uma 

análise em que, eventualmente, desencadeia em diversos outros processos de 

avaliação, como análise de performance de produtos/serviços/mudanças, análise 

de atuação de gestores, análise de resultados financeiros, análise de fatores 
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relacionados com recursos humanos (motivação, participação, aperfeiçoamento), 

análise de aceitação da sociedade e organismos reguladores e análise de 

resultados almejados pela organização.  

A segunda manifestação do sindicato parte, geralmente, de denúncias e 

envolve, especificamente, assuntos relacionados à atuação do gestor na forma de 

conduzir o processo de mudança. Existem casos em que os funcionários, por medo 

de represálias, recorrem ao sindicato a fim de denunciar a atuação dos gestores, 

em que, na maioria das vezes, são espécies de ditaduras de ordem puramente 

monológicas. Não existe um diálogo na tentativa de buscar melhores soluções ou 

mesmo a aproximação dos funcionários ao novo processo. Gestores ditadores, que 

visam apenas aos resultados e buscam a rigidez imposta pelo seu superior 

imediato, ainda existem e atormentam a classe trabalhadora. A auditoria interna, 

nesse aspecto, faz uma análise bastante rigorosa, já que podem existir causas de 

várias ordens desde políticas, econômicas, financeiras, sociais, emocionais etc.  

A manifestação do sindicato serve para buscar os verdadeiros motivos, já 

que detém grande interesse sobre os resultados, e muitas vezes só os consegue 

com a atuação da auditoria, cujas funções são inerentes somente a esta última.   

 Todavia, existe uma forte preocupação quanto aos resultados alcançados 

com a atuação do sindicato. A própria pesquisa de Tenório tem demonstrado um 

afastamento dos funcionários com os objetivos sindicais. Existe uma tendência das 

pessoas não mais acreditarem nos trabalhos do sindicato em função dos 

resultados apresentados nos últimos tempos e pela dificuldade de mobilização da 

classe. 

 Sena (1998: 48) analisa tal fenômeno da seguinte forma: 

   “O problema da baixa sindicalização vem afetando sindicatos de todo o 
mundo. Com o crescimento do desemprego, do trabalho informal ou familiar, 
diminuem o número de pessoas sindicalizadas como também a força e a 
confiança nos sindicatos. Lojkine (1995) contextualizando a experiência 
francesa, afirma que há realmente uma desconfiança com relação aos 
sindicatos, principalmente se as referências são às novas gerações, que 
sob o signo do trabalho flexibilizado, só admitem mobilizações coletivas se 
atendendo à defesa de seus interesses. Por isso têm sido difícil para os 
sindicatos manterem uma mobilização contra todas essas formas de 
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mudanças no trabalho, que têm se dado com uma velocidade maior do que 
a discussão que se faz acompanhar sobre essas questões. 

 Aquele mito japonês de modelo de trabalho para a vida toda, do pleno 
emprego, da empresa-família, trabalhados à exaustão na modernização das 
empresas, principalmente nos conceitos da Teoria Z e do CCQ estão sendo 
postos à prova, com a mudança nos padrões de emprego. Racionalização, 
cortes, trabalho temporário já fazem parte do vocabulário japonês. A 
dificuldade para encontrar emprego atinge mais as mulheres e os jovens 
recém-formados que estão entrando no mercado de trabalho mais tarde. 
Qualquer semelhança com o que acontece no resto do mundo não será 
mera coincidência”. 

 De tal explicativa, pode-se inferir que é fato a redução brutal de empregos. 

No Brasil, principalmente, a profissão de bancário está em extinção. O setor 

bancário tem sido um dos mais afetados, perdendo, de dezembro de 1988 a junho 

de 1995, 190 mil vagas, passando de 807 mil para 617 mil.  

O Jornal do Brasil, edição de 04/09/1995 divulgava a seguinte manchete: 

“Emprego: queda de 1 milhão em cindo anos”. As demissões, entretanto, não têm 

sido uniformes nos bancos, embora o “ajuste” nos maiores bancos privados tenham 

sido superiores aos ocorridos em outros setores. Conforme dados do DIEESE o 

número de bancos dobrou entre 1988 e 1993, embora tivesse diminuído o número 

de bancários por agência, conforme afirma o Boletim DIEESE, nº. 161, de Agosto 

de 1994). Isso significa que um número menor de bancários passou a trabalhar em 

mais postos de atendimentos, favorecendo o aumento da produtividade e 

lucratividade dos bancos e aumentando, conseqüentemente, a intensidade do 

trabalho bancário, com respectivo aumento de responsabilidade nas tarefas diárias. 

 Para isso, as técnicas empregadas são várias: reengenharia, enxugamento, 

downsizing, terceirização etc. A tecnologia é, então, vista como uma inimiga do 

trabalhador pois, em vez de facilitar o trabalho do homem, torna-se substitutiva 

deste. Nesse sentido, Castoriadis, (1987), afirma que essa amplitude da tecnologia, 

que, para cada necessidade ou para cada processo produtivo, desenvolve uma 

gama de objetos e de técnicas; é também um instrumento de risco na luta de 

classes. Conforme o referido autor esse é um dos fatores “que  determina cada vez, 

o aparecimento e desaparecimento de profissões, o desenvolvimento e o declínio 

da regiões inteiras” (1987: 258). É o que se observa, por exemplo, em relação às 

profissões: atividades que antes eram consideradas profissões estão em quase-
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extinção, como é o caso dos bancários. Outros ofícios burocráticos na área de 

administração ou tarefas que eram consideradas exclusivas de determinadas 

profissões são, hoje, substituídas por computadores. Ao mesmo tempo, surgem 

novas carreiras que não fazem parte do universo habitual de profissões. Reich 

(1994) denomina de “analistas simbólicos” os assessores e consultores na área de 

serviços, informática, comércio exterior, que não têm uma formação específica, 

mas adquirem um conhecimento em alguma área e se tornam especialistas em 

descobrir e solucionar problemas. Essas novas profissões estão em alta. 

 

èConsiderações do autor acerca dos resultados obtidos 

 Quando se busca, nas bibliografias sobre auditoria interna, informações 

quanto à participação do sindicato nos trabalhos dos auditores, poucos são os 

êxitos obtidos. Sabe-se, na prática, que o sindicato, nas questões sociais de 

interesse do corpo funcional, estão sempre presentes na avaliação dos controles, 

todavia, informações a esse respeito geralmente nunca são publicadas. Esse pode 

ser um grande diferencial para a auditoria interna, já que, em matéria de 

informações, os sindicatos podem deter dados precisos sobre a instituição ou até 

mesmo de outros bancos, facilitando a questão de benchmarking.  

 Nos procedimentos de auditoria poder-se-ia contemplar a avaliação da 

participação dos sindicatos no planejamento de produto/serviços/mudanças, pois, 

embora isso possa ser oneroso ao processo, o procedimento poderia facilitar a 

comunicação entre os participantes bem como tornar o processo mais democrático. 

Assim, acredita-se que o sindicato retomaria a representação dos funcionários, no 

sentido de possuir maior força de diálogo.  

 

2 - PLANO DE CARGOS 

 

 A questão de cargos e salários é um assunto que inspira maior cuidado. A 

auditoria interna, embora mantenha conduta profissional de independência, está 
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sob regime salarial instituída para toda a organização. Busca-se omitir opiniões 

diante das questões salariais para não caracterizar o julgamento de causa própria. 

Todavia, não se limita em avaliar os casos especiais onde existe a percepção da 

evasão de profissionais especializados para outras empresas, devido a questões 

salariais, alçando o assunto aos escalões superiores sobre esses casos. 

 A evasão de profissionais é característica do próprio mercado, 

principalmente quando ocorrem situações atípicas como o Bug do ano 2000, novo 

Sistema Brasileiro de Pagamentos e resoluções dos órgãos reguladores, nos quais 

o fluxo de profissionais que detêm grande potencial de conhecimento é intenso. 

 A empresa pública segue o regime de teto salarial estipulada pelo governo e, 

nesses casos, o poder de argumentação para disputar e manter os profissionais na 

empresa torna-se bastante limitado. 

 A outra forma de identificar se existem desvios nos planos de cargos 

salariais é por meio da sobrecarga das horas de atividades dos funcionários com a 

multidisciplinaridade de tarefas exercidas, o que pode, além de prejudicar as 

condições físicas dos funcionários, provocar falhas e erros operacionais pela falta 

de segregação e sobrecarga de trabalho. 

 A auditoria, como forma de defender e disseminar os objetivos da 

organização quanto aos sistemas de retribuição, mantém-se atenta às linhas de 

ações voltadas para atender os interesses dos empregados, a seguir elencados: 

• revisão dos planos de carreira e de cargos comissionados; 

• estabelecimento de critérios para correlacionar a remuneração dos 

empregados com o grau de responsabilidade e complexidade do cargo 

exercido; 

• desenvolvimento de sistemas de remuneração variável; 

• elaboração de estudos sobre estímulo à participação dos empregados no 

capital da empresa; 
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• desenvolvimento de sistemas de reconhecimento para o alto 

desempenho e qualidade. 

 

3 - DESVIO DE FUNÇÃO 

 

 Os desvios de função, quando identificados, são tratados por meio de 

treinamentos internos ou externos para adequação às novas atividades ou, em 

outros casos, são tratados com possíveis remanejamentos de postos de trabalho. 

 A auditoria interna avalia o nível de profissionalização e sistematização de 

treinamentos para os funcionários que se encontram incompatíveis com suas 

atribuições, buscando alternativas para maximizar o desempenho dos funcionários. 

 Como forma de reciclagem e transferência de conhecimento dos 

empregados no ambiente de trabalho, a auditoria avalia se existem ações para: 

• sistematizar rodízio nos cargos de administração e gerência média; 

• instituir programa de intercâmbio de experiências entre as unidades de 

direção e pontas; 

• desenvolver estudos para implantação de programas de trainee interno e 

externo; 

 As descrições de funções são uma forma de estabelecer, de maneira formal, 

ao nível de cada executante de tarefas administrativas, operacionais ou de 

gerenciamento, os limites exatos de responsabilidades, atribuições de trabalho, 

manuseio de bens e valores, cadeia de comando ou subordinação do funcionário. 

Tem, portanto, a finalidade de : 

• conscientizar o funcionário da sua participação no todo; 

• especificar as tarefas, responsabilidades e limites; 

• contribuir para o seu treinamento e de seus substitutos eventuais ou 

permanentes; 
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• contribuir para avaliar seu desempenho em relação às suas atribuições 

(não quanto à qualidade e às metas, mas, quanto aos limites e 

quantificações). 

 Os sistemas de descrição de funções devem obedecer a parâmetros 

específicos de elaboração e formatação que serão devidamente discutidos com o 

funcionário, e aprovado pela chefia, de maneira a conceder-lhe a devida validade. 

 

4.1.3.4. Impacto na Eficiência 

 

 Em 1997 foi positiva a percepção dos empregados frente à melhoria da 

eficiência, após a implantação da Tecnologia da Informação. O resultado do 

conjunto dos indicadores apontaram uma média de 6,81, a maior entre todos os 

tópicos analisados, para um desvio padrão de apenas 0,25 pontos. Todavia, 

comparativamente às empresas referenciais, a posição da empresa situou-se 

ligeiramente abaixo - 6,81 contra 6,95. 

 

4.1.3.4.1. Na nova pesquisa de 1999 

A exemplo da pesquisa anterior este tópico apresentou o maior resultado 

entre os demais. Foi positiva a percepção dos empregados frente à melhoria da 

eficiência, após a implantação da Tecnologia da Informação. 

O indicador “Qualidade”, com média de 7,48, confirmou os resultados 

esperados, em função dos programas de qualidade que a empresa vem 

promovendo constantemente.   

Em 1997, a empresa recebeu dois certificados internacionais de Qualidade 

ISO 9002: Serviço de Gerenciamento do Traveler Cheque e Central de Análise de 

Crédito. Em 1998, recebeu o  prêmio “Qualidade de Bancos”, certificação ISO 9002 

em Traveler Cheque e Central Responde. Em 1999, várias agências do Banco 

recebam o ISO 9002 como: Ana Rosa (SP), Brasília Central (DF), Jundiaí (SP), 
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Lélio Gama (RJ), Tamoios (MG), Vitória (ES), Santo Amaro Paulista (SP) e São 

Caetano do Sul (SP); também recebeu a certificação, a unidade de finanças - 

Gerência de Operações Financeiras. 

Os resultados dos demais indicadores: “Impacto na Eficiência”, “Perdas e 

Produção” também confirmaram o caminhar da empresa rumo ao processo de 

democratização. Os resultados econômicos e financeiros que a empresa vem 

atingindo ao longo dos anos confirmaram, em grande parte, o efeito dos 

investimentos tecnológicos produzidos em prol da sua missão, que possibilitou: 

• a modernização de seu modelo de gestão; 

• a implementação de um plano de atualização tecnológica e 

informações gerenciais; 

• a priorização da qualidade; 

• a implantação de uma nova arquitetura organizacional; 

• a garantia à profissionalização de seus funcionários; 

• revisão das práticas de relacionamento com o público, por intermédio 

de: 

 - automatização dos pontos de atendimento; 

 - reforma de suas agências; 

• o lançamento de novos produtos e serviços para os diversos 

segmentos do mercado; 

• a implantação do programa de Sistematização e Padronização do 

Atendimento; 

• a realização de parceria estratégica com empresas líderes do 

mercado em que: 

 - promoveu a recomposição da estrutura de capital 

 - regularizou pendência com o Governo Federal 
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 - melhorou a qualidade de seus ativos 

 - incrementou a recuperação de créditos 

 - revisou sua política de dividendos 

• a criação de novos canais de relacionamento com investidores: a 

Gerência de Relações com Investidores e o atendimento ao acionista, 

no Central Responde; 

• a modernização de sua atuação na área agrícola; 

• a criação novos mecanismos de apoio ao comércio exterior; 

• o patrocínio de projetos de preservação da cultura brasileira e do meio 

ambiente.   

A seguir descreveremos as percepções e ações no âmbito de Auditoria 

Interna e Controles, nos indicadores analisados quanto ao Impacto na Eficiência: 

1 - IMPACTO NA EFICIÊNCIA 

2 - QUALIDADE 

3 - PRODUÇÃO 

4 - PERDAS 

 

1 - IMPACTO NA EFICIÊNCIA 

 

 A eficiência é medida a partir dos resultados alcançados nas metas e 

acordos de trabalhos estabelecidos. A automação é fator preponderante para 

agilização e customização dos processos. Quando os resultados não são atingidos 

a auditoria procura identificar se o dimensionamento dos recursos tecnológicos não 
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foram subestimados. A partir da avaliação corrige-se os desvios mediante ações 

com órgãos responsáveis pela automação. 

 Casos de baixo índice de capacitação de funcionários também podem 

caracterizar ineficiência, assim como o despreparo dos administradores para 

correção de desvios e anomalias, que também podem influenciar nos resultados 

alcançados. 

 Auditoria especializada em recursos tecnológicos também se utiliza de 

mecanismos para avaliar a performance, disponibilidade e desempenho da 

automação nas unidades. Os trabalhos realizados são de maior abrangência, visto 

que avalia, não só os aspectos de infra-estrutura, como também os sistemas 

informatizados utilizados em todos os níveis (operacional, tático e estratégico).   

    

2 – QUALIDADE 

 

 O nível de satisfação dos clientes internos ou externos é periodicamente 

avaliado através de pesquisas elaboradas pela empresa. A partir dos resultados 

são estabelecidas novas estratégias e novos planos de trabalho para maximizar os 

resultados, assim como medidas para melhoria dos desvios e disfunções. Cabe à 

auditoria interna estar acompanhando a qualidade do desempenho das áreas em 

relação às atribuições, aos planos, às metas, aos objetivos e às políticas, definidos 

para as mesmas. 

 A auditoria interna avalia a habilidade dos administradores quanto: 

• à busca de satisfação contínua dos clientes, por meio da melhoria 

contínua dos processos; 

• ao desenvolvimento de gestão através de equipes, visando a 

motivação e comprometimento das pessoas com os resultados; 
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• à percepção da necessidade de novas tecnologias de automação 

para elevar a qualidade no atendimento aos clientes, nos processos 

internos e na satisfação dos participantes; 

 

3 – PRODUÇÃO 

 

 Em princípio, a empresa estabelece metas quantitativas e financeiras através 

do seu orçamento anual, plano de produção e do plano de vendas, em consonância 

com seu plano estratégico. A partir desse conjunto de previsões de metas e 

valores, o corpo gerencial atua estabelecendo seus planos táticos, e coordenando 

as atividades. 

 Para tanto, a auditoria passa a acompanhar e monitorar o andamento dos 

negócios, de maneira a poder certificar-se de estar no rumo certo ou, se divergente, 

verificar qual o impacto final desse desvio, na meta final.  

 Os indicadores de desempenho e produtividade podem ter a amplitude e 

abrangência que o corpo gerencial desejar, respeitando o limite de custo nos 

controles para obter a informação, comparativamente ao benefício dela resultante. 

Entretanto, uma vez embutidos os parâmetros desejados nos sistemas 

informatizados de registro e análise, estes dados podem passar a ser parte 

integrante do sistema gerencial de informações e, portanto, de custos suportáveis. 

 A produtividade também é medida avaliando-se os resultados qualitativos, 

tais como: 

• se houve aumento na satisfação e motivação entre os funcionários; 

• se houve redução de prazos para elaboração de projetos e se estão 

mais funcionais; 

• se os dados e informações tornaram-se mais confiáveis e 

tempestivos; 
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• se o nível de satisfação dos clientes foi elevado; 

• se os produtos e serviços tornaram-se mais competitivos diante o 

mercado; 

• se a automação elevou a imagem da organização diante os 

participantes (clientes, acionistas, governo, sociedade, funcionários e 

outros); 

• se aumentou a democratização das informações.  

 

4 – PERDAS 

 

 A medição de perdas é feita a partir de resultados de produtividade, índices 

de erros, retrabalho e do nível de segregação de atividades. 

 A auditoria avalia se os líderes possuem habilidades para: 

• detectar as fragilidades que induzem a erros e adotar soluções, com 

rapidez; 

• conduzir a avaliação de produtividade dos funcionários através de 

acordos de desempenho; 

• detectar carências e fragilidades nos sistemas informatizados e 

ambiente de automação, reportando-os aos órgãos competentes; 

• segregar atividades e funções buscando a maior produtividade e a 

maximização na condução dos negócios; 

• buscar alternativas de trabalho para minimizar perdas e retrabalho; 

• controlar e diminuir as incidências de erros na execução de 

processos,  oferecendo maior confiabilidade; 
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• romper os entraves operacionais que emperram o desenvolvimento 

dos trabalhos; 

• detectar a necessidade de atualização tecnológica voltada para a 

automação dos processos e para o aumento de flexibilidade, tanto no 

campo técnico como gerencial; 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA PESQUISA 

 

As considerações e os tipos de avaliação de cada variável observada não 

foram completas como um todo. Não se teve a pretensão de expor todos os testes 

possíveis. As limitações de tempo para aprofundar cada assunto foram impeditivas 

para abranger toda a realidade. Como lembrado no início do trabalho, aqui 

pretendíamos contribuir para um continum  aprendizado e a conscientização de que 

a auditoria interna esteve presente nos processos de mudanças da empresa 

analisada.  

 

5.1. Uma Reflexão sobre o Modelo das Organizações e da Administração Científica 

  

Santos, (1996), retrata veementemente e com muita clareza o modelo das 

organizações bem como da administração científica. É com base no discurso do 

referido autor que nos proporemos a fazer uma breve abordagem a esse respeito. 

 O modelo de administração científica dá ênfase ao fato de que tudo deve 

funcionar de acordo com planos preestabelecidos. Cada pessoa deve executar uma 

tarefa bem definida e todos os elementos devem ajustar-se para o funcionamento 

perfeito da engrenagem total que é a organização. Nessa estrutura, qualquer peça 

que apresente defeitos é logo consertada e a pessoa é igualmente considerada 

uma simples peça que pode ser trocada, a fim de que não prejudique o 

funcionamento da grande máquina/empresa. 

 Neste modelo de organização os profissionais passam a enxergar e a 

preocupar-se mais com seu espaço restrito de trabalho, tendo dificuldades em ver o 

conjunto e em integrar-se com os outros, o que desvirtua as relações consigo 
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mesmo, com o ambiente, com a empresa e com a sociedade. Os pedaços não se 

ajustam bem, como num jogo de armar. O quadro fica incompleto e desajeitado. A 

tecnologia é vista como parâmetro de nível de desenvolvimento e progresso, 

relegando a importância da dimensão humana a um segundo plano. Geralmente 

são empresas “carrancudas”, dominados pelo mau humor, nas quais não se 

consegue formar um ambiente adequado e necessário à criatividade, à iniciativa, à 

autonomia e à ação. O medo se faz presente nesses tipo de ambiente de trabalho: 

medo de falar, medo de agir, medo de questionar, gerados por chefias autocráticas, 

ambientes demasiadamente formais e até pela falta de polidez no trato entre as 

pessoas da empresa. 

O desafio que se impõe é o de procurar construir uma relação nova e 

diferente entre indivíduo e organização, de modo a eliminar a passividade e a 

negligência por desafios e interesses, e relações fragmentadas por relações 

autênticas. 

Nas organizações inovadoras e de futuro haverá o mínimo de especificação 

para a execução das tarefas, deixando-se espaço para a criatividade, 

personalização do desempenho e opções de modus faciendi. Com isso, aumenta-

se a flexibilidade interna do sistema como um todo. 

É importante permitir aos funcionários aprender a aprender, através de sua 

interação com o ambiente da empresa, incentivando a busca das informações e 

recursos de toda ordem para solucionar problemas e lidar com situações, por meio 

da experiência de outras pessoas. Estas organizações se caracterizarão quando: 

• todos se interessarem por tudo o que acontece na organização e com 

as pessoas, grupos, tarefas, resultados, prejuízos e lucros; 

• existir motivação elevada para ir trabalhar, para estar com os outros, 

para tomar iniciativa, para considerar a empresa como sua, para 

sentir-se parte viva dela; 
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• houver uma intensa troca de energia, informação e afeto, onde a 

comunicação seja ampla e aberta, através de todos os canais 

disponíveis, tanto o intelectual quanto afetivo; 

• a hierarquia formal for menos valorizada, sendo considerada tão 

somente como uma necessidade de organização do trabalho e não 

como fator de poder, controle, fonte de ameaças e punições; 

• forem “leves”, ou seja, tiverem um ambiente gostoso de trabalhar, 

permitindo estimular o trabalho em grupos teamwork, a conversa solta 

e criativa entre funcionários, a espontaneidade, a troca de idéias e 

expectativas, e o clima de “bom humor”; 

• os sentimentos forem reconhecidos e valorizados como componentes 

reais de produtividade, tanto em nível individual quanto coletivo, por 

acreditar que os sentimentos afetam o rendimento do trabalho, 

aumentando ou diminuindo a quantidade e qualidade do serviço. 

Permitir a expressão aberta de sentimentos significar lidar com 

situações mais claras, despojadas de suposições e fantasias; 

• as avaliações subjetivas e qualitativas complementarem os 

julgamentos decorrentes de mensuração técnicas e dados 

quantitativos. Os índices numéricos não continuarão mais a única 

base para decisões.  

 Pode-se sonhar em construir e participar de uma organização com menos 

medo e desconfiança, menos inveja e competição, menos ciúmes e ressentimento, 

menos incompreensão e hostilidade, menos desconsideração e agressividade, 

menos frieza e manipulação. 

 A redescoberta da vida plena, da alegria de viver e trabalhar, do encontro 

com o outro, do relacionamento sadio, da efetividade, do amor, tudo isso pode ser 

alcançado se e quando a tecnologia não mais continuar sendo cultuada como o 

único fator de progresso e desenvolvimento humano e social. 
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 O conceito de ética, aparentemente banido e superado pela tecnologia, 

coloca em risco a inalienável responsabilidade pelas decisões e ações que afetam 

outras pessoas e suas vidas. 

 Neste contexto podemos refletir até que ponto estamos condicionados e 

escravizados por um modelo empresarial perverso de dinâmica organizacional e 

social que nos coloca subservenientes à tecnocracia, que relega a ética, os valores 

morais, a alegria de viver e a qualidade de vida a um segundo plano, em prol dos 

exaltados valores materiais de posse e poder. 

 É preciso despertar os corações adormecidos, redescobrir a dimensão 

humana e liberar a intuição para construir a organização do futuro. Alguns podem 

pensar que esta organização “romântica” não terá espaço. Nós preferimos sonhar 

que o futuro da empresa poderá ser tecnologia com humanismo e racionalidade 

com intuição, em harmonia dinâmica. 
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CONCLUSÃO 

 

 As megaempresas, segundo Santos, (2000: 48), 

“estão conferindo aos seus auditores internos uma responsabilidade 

cada vez maior pelo controle de suas operações. Envolvidas numa intensa 

disputa pelo mercado, essas corporações exigem que seus auditores 

estejam devidamente preparados para enxergar e entender muito mais do 

que tradicionalmente era exigido”  

 Paula (1999: 18), em seu discurso, assevera que “a Auditoria Interna é 

responsável pela avaliação da eficiência e da eficácia da entidade e, portanto, co-

responsável pelo seu resultado. Fornecer informações que subsidiem os gestores da 

companhia no cumprimento cada vez melhor de sua missão é a tarefa mais 

importante da Auditoria Interna”.  

 A avaliação do controle não pode ser tal que possa ser interpretada como 

nos primórdios da burocracia, conforme assevera Mota (op. cit.: 47), onde: 

 “O exercício do controle sindical direto, através de recompensas e 
punições, não é, contudo, suficiente para que os comportamentos se 
realizem da forma esperada e para que os comportamentos indesejados 
sejam contidos. A organização cria toda  uma estrutura que tem por objetivo 
ocultar a transmissão de falsas imagens a respeito das relações sociais. 
Essa estrutura já propõe por sí própria uma imagem da organização, dos 
papéis dos indivíduos em seu interior e da necessidade da administração 
racional burocrática para alcançar os objetivos da comunidade 
organizacional”. 

 E, afirma mais adiante o referido autor (idem: 48): 

“....enquanto estruturas de dominação, as organizações burocráticas 
contêm em si um conflito latente, e para abafá-lo todas as instâncias são 
manipuladas. Isto quer dizer que há mecanismos econômicos, políticos, 
ideológicos e psicológicos utilizados para a neutralização do conflito (...)“A 
organização torna-se recalcante na medida em que procura garantir o 
exercício do controle social, o desempenho de comportamentos 
padronizados e o estabelecimento do consenso. Esse processo no qual se 
nega a força dos indivíduos e grupos e se mascara a diversidade de metas 
e de interesses é a instauração da alienação social. Todavia, se o 
recalcamento, voltado para a inibição dos comportamentos, não for 
suficiente para que se alcance os objetivos da organização dentro dos 
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padrões propostos, o controle social pode vir a ser exercido através de 
formas de coerção que objetivem a destruição dos comportamentos 
desviantes. Instaura-se a censura e a violência. É o reino da 
repressão.”(Motta. Pág.48) 

 O excesso de controle voltado puramente para a razão instrumental, 

abstendo-se da importância da dialogicidade nas relações sociais, somente vem a 

reforçar as disfunções da burocracia de Weber, destacadas por Merton, conforme 

mencionadas a seguir: 

• internalização das regras e exagerado apego aos regulamentos; 

• excesso de formalismo e de papelório; 

• resistência a mudanças; 

• despersonalização dos relacionamentos; 

• categorização como base do processo decisorial; 

• superconformidade às rotinas e procedimentos; 

• exibição de sinais de autoridade; 

• dificuldades no atendimento a clientes e conflitos com o público.  

 Também não se pode adotar uma postura de auditoria, conforme alerta 

Mota, sobre as desigualdades sociais nas organizações burocráticas.  

O papel das organizações burocráticas não é só produzir bens, capital, 

serviços, pessoas, nem mesmo idéias e imagens. A esse respeito Mota (op. cit.: 

44) ensina que:  

“As organizações burocráticas também não se atem a produzir mão-
de-obra, ou força de trabalho, por meio do salário que garanta a sua 
sobrevivência. O papel das organizações burocráticas vai além mesmo da 
reprodução das desigualdades sociais e culturais. O papel social das 
organizações burocráticas se manifesta concretamente no exercício do 
controle social que se torna possível pelas relações de poder, que são 
sempre relações entre desiguais.”  

 E continua, o citado autor (idem: 45): 
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 “...essa desigualdade é camuflada pela organização que reproduz 
representações simbólicas (todos trabalhando para o bem comum, no 
interesse da coletividade, a empresa somos nós, etc). São assim 
transmitidas essas imagens e muitas outras (operário-padrão, etc) que 
escondem as contradições reais, ou melhor dizendo, as relações sociais 
reais.”  

 É nesses termos que a organização é o lugar do imaginário, entendido este 

como conjunto de idéias sobre a realidade, idéias que podem falsear a realidade. 

Nas organizações, os indivíduos procuram uma identidade social, como de resto 

todas as pessoas procuram uma identidade. A organização burocrática oferece 

modelos que possibilitam imaginar que se obteve essa identidade. As pessoas se 

identificam com funções, com departamentos e, em última instância, com a 

organização. As pessoas se identificam com o seu lugar dentro de um quadradinho 

do organograma. 

O imaginário é, pois, um conjunto de imagens, idéias e mitos, ou ainda, de 

sistemas de imagens, idéias e mitos, que tem uma função bastante clara: 

aprimorar as relações sociais desiguais do trabalho, tornando-as mais eficazes. 

Para tanto, “as organizações servem como um lugar onde é possível inculcar os 

modos de pensar impostos pela classe dominante” (Motta, idem:  45, 46). 

 Com o desenvolvimento do sistema capitalista e o aperfeiçoamento da 

burocratização, foram desenvolvidas técnicas muito mais sutis de recalcamento, 

repressão e marginalização. A vigilância e a punição revestem-se de formas mais 

elaboradas, baseadas em critérios “científicos” que escapam ao controle dos 

cidadãos. É o controle de uns, baseado na ausência de controle de outros. 

Nesse sentido, Mota (idem: 56) faz importante observação ao esclarecer que: 

“A segregação não precisa tomar a forma de prisão ou de hospital 
psiquiátrico. Os indivíduos podem apenas estar presos em uma sociedade 
controlada, o que não significa que isto seja um fim inescapável. A crítica do 
controle, a recusa à submissão, o questionamento da burocracia crescem 
tanto quanto a burocratização e podem ser seu melhor antídoto. É 
importante compreender, no entanto, que o problema central não está na 
empresa. O problema está no capitalismo burocrático que lhes atribui 
funções estratégicas de acordo com sua lógica e suas necessidades.  

 A auditoria interna deve assumir dois papéis dentro da organização, a 

primeira refere-se a postura institucional de “olhos do patrão” de forma assegurar o 
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rumos da organização que é de interesse de todos os participantes, sejam eles 

internos ou externos, neste último valendo-se do papel social que preza para a 

sociedade como um todo. Cabe a auditoria interna garantir que os rumos da 

organização estejam de acordo com as premissas traçadas pelo “patrão”, valendo-

se de novas postura que conscientizem e engajem  os participantes da importância 

de seu papel, evitando-se o formalismo burocratizante que não agregam valor para 

a empresa. Ainda no papel de “olhos do patrão” deve garantir que a empresa esteja 

em acordo com os organismos reguladores, que imputam fortes controles no 

sentido de assegurar o equilíbrio soberano do sistema financeiro nacional e até 

mesmo no cenário internacional.  

 No segundo papel, a auditoria deve atuar como assessora para todos os 

componentes da empresa, sejam elas órgãos, departamentos, pessoas, grupos, 

projetos, pesquisas, gerentes, contratados e outros, daí a importância de auditores 

estarem  cada vez mais especializados a atuar em todas as áreas, a fim de permitir 

a efetiva contribuição de atividades que agregam valor à empresa. Lembrando da 

importância de ser um canal de comunicação, prezada pela razão comunicativa de 

Habermas, no sentido de aproximar a racionalidade substantiva e a racionalidade 

instrumental, através da ação dialógica. 

 Por outro lado, não podemos esquecer das responsabilidades que o auditor 

interno de uma instituição pública têm perante a lei, já que, quando se trata de 

inobservância aos dispositivos descritos, implica na imputação de severas 

penalidades, tanto para o ente da Federação infratora, como principalmente para os 

seus gestores.  

 Santos (2000: 23) entende que: 

“A ênfase em controle, como freio e não como ação orientadora 
e preventiva, tem a desconfiança como princípio, redundando 
comumente em ineficiência burocrática. Excesso de controle, uma 
atitude voltada para o passado, pode obscurecer as oportunidades, 
que são o futuro desafiante. Futuro desafiante é hoje o maior dos 
motivadores à ação. O futuro representa surpresas inquietantes para 
os inseguros e promissoras realizações para os que percebam 
perspectivas de expansão. Perspectivas essas que encorajam ao riso 
em empreender, em realizar-se, em crescer”. 
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 O que se precisa ter em mente é que a auditoria interna faz parte da 

empresa e, como tal, procura resolver ou indicar soluções no sentido de proteger a 

organização como um todo. Não teria sentido expor os problemas para os 

organismos externos, já que estariam expondo e fragilizando a empresa diante à 

opinião pública. Enquanto as soluções estiverem no âmbito interno da empresa, é 

melhor que elas sejam efetuadas o quanto antes. Não se deve visualizar ou ter a 

idéia míope de que a auditoria interna age apenas como um elemento de inspeção 

e polícia, buscando identificar culpados pelas falhas e imputar responsabilidades. 

Ela existe por força da lei, todavia, a melhor sensação que se pode ter é quando ela 

aponta apenas aspectos positivos para a alta administração. 

 É preciso reforçar a idéia que a auditoria interna pode ser um instrumento do 

agir comunicativo de Habermas. Ela ajuda a aproximar a razão substantiva da razão 

instrumental através do dialogo e, contudo, em rumo à democratização das 

relações sociais nos sistema-empresa.   

 Da mesma forma que conclui o professor Tenório, que afirma que ainda não 

se consolidou no Brasil o posicionamento ao pós-fordismo das empresas, podemos 

sintetizar que a auditoria interna ainda precisa se consolidar internamente nas 

organizações com esse novo enfoque. A auditoria interna ainda está sujeita à 

provas que somente serão consolidadas com o tempo, basta saber se neste tempo 

estará em perfeita simbiose com as tendências organizacionais.   
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ABSTRACT 

 

 

The great challenge, in terms of human factor, related to the planning of the 

strategy of an organization is to integrate the sides human and managerial through 

mechanisms that make possible the appropriate control of the activities, in a such 

way that the company obtains won developing and being developed by your 

collaborators. In the last decades the world of the work is suffering several 

mutations. If in a high level he/she enrolls a pressure for the globalization of the 

economical activity of new markets; in a low level, the resource is observed to the 

economical efficiency as guiding criterion of the new employment politics, the 

alteration of the constitution of the manpower and a growing pressure for the 

organizational flexibilization as competitive factor. These are some of the changes 

that have been leading to the appearance of new social inequalities in the world of 

the work and that have been coming to affect the workers' implication organizational 

being translated then in the emergency of new values, expectations, and evaluations 

face to the work and the established relationship between the individuals and the 

organizations. Before that perspective, the elaboration of the present work had as 

objective approaches the effects of an audit it interns before the paradigm of the 

organizational flexibilization. It evaluates if the concepts of the internal audit and your 

performance, in a bank atmosphere, are just centred in the internal controls or if in 

some way they contribute inside to the democratization of the social relationships of 

the organization. We concluded the work exploring the internal auditor's 

fundamental paper and your potential for use of the instrument  democratization of 

the social relationships in the organizations.   

 
 


