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RESUMO 
 

Este trabalho científico, cujo foco de estudo foi a Auditoria Interna da Universidade Federal 

de Pernambuco e a percepção desta pelos gestores, num contexto de avaliação de desempenho 

e resultados. Teve por objetivo mapear a percepção dos gestores da UFPE, visando 

compreender o papel de orientação e assessoramento, no acompanhamento da execução de 

programas e ações, realizados por ela. Para alcançar a referida meta, utilizou-se da pesquisa 

exploratório e da explicativa, no que diz respeito aos objetivos, bem como do método 

indutivo, com estratégia de estudo de caso. As informações foram coletadas através da 

aplicação de questionários semi-elaborados, a uma amostra não-probabilística de gestores, 

escolhida por conveniência. Após a obtenção das respostas (dados), foram utilizados 

programas estatísticos, a exemplo do SPSS, EXCEL e R, no sentido de que se pudesse tratá-

los devidamente, bem como transformá-los em informações e posterior análise. Assim, os 

resultados encontrados apontam no sentido de que, as tendências das respostas obtidas se 

concentraram no âmbito das discordâncias parciais ou totais das afirmativas contempladas no 

questionário. Tal realidade, portanto, nos permite concluir que os gestores pesquisados 

tenderam a discordar que a Auditoria Interna da UFPE tenha focado seus trabalhos em 

aspectos gerenciais e, deste modo, tenha contribuído, como assessora dos gestores para 

melhoramento e aperfeiçoamento da gestão da instituição, na busca por melhores resultados e, 

conseqüentemente, maior satisfação dos usuários dos bens e serviços públicos: os cidadãos. 

Assim, verifica-se a necessidade de que a Auditoria Interna amplie sua visão de 

procedimentos, a fim de que, em seus trabalhos, não tenha como foco apenas o formalismo e 

o aspecto legalista, mas também e de modo enfático, privilegie os aspectos gerenciais e de 

avaliação de resultados, sob pena de continuar em desacordo com as novas e modernas 

demandas da sociedade. Ao final deste trabalho, encontram-se algumas sugestões para futuros 

estudos, haja vista a relevância do tema. 

 

Palavras-Chave: Auditoria Interna; Gestão; Percepção.  



 

ABSTRACT  

 
This scientific work, whose focus of study was the Internal Audit of the Federal 

University of Pernambuco and the perception of managers in a context of evaluation of 

performance and results, aimed to map the perception of managers UFPE on the role of 

guidance and advice in monitoring the implementation of programs and actions, made by 

Internal Audit of UFPE. To achieve this goal, it was used for exploratory and explanatory 

research, regarding the objectives, as well as the inductive method, with the strategy case 

study. The information contained in this dissertation was collected through the application 

of semi-prepared questionnaires, a non-probability sample of managers, chosen for 

convenience. After obtaining the answers (data), we used statistical programs, such as SPSS, 

EXCEL and R in the sense that they could treat them properly, and turn them into 

information and finally, examine them. Thus, after appropriate analysis, the results indicate 

that the trends of the responses received focused disagreements within the total or partial 

statements contained in the questionnaire. This reality, therefore, allows us to conclude that 

the managers surveyed tended to disagree that the Internal Audit of UFPE has focused its 

work on management issues and thus has contributed as assisting managers to improve the 

management and improvement of the institution, objective, therefore, that better results are 

achieved, and therefore better meets the users of goods and public services: citizens. Thus, 

there is a need for the Internal Audit expand their vision of procedures so that, in their work, 

not only as a focus point the formalism and legalistic but, so emphatic, the emphasis on 

managerial and evaluation of results, failing to continue in disagreement with the new 

demands of modern society. At the end of the completion of this work, are some suggestions 

for future studies, considering the relevance of the theme. 

 

Keywords: Internal Audit; Management; Perception.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A necessidade de implantação e aprimoramento de estratégias para uma administração 

voltada para resultados, tanto na esfera privada quanto no âmbito dos entes públicos, seja na 

administração direta ou indireta, tem sido a ênfase no processo gerencial para tomadas de 

decisões administrativas, visando a obtenção de resultados que atendam às novas visões e 

demandas dos diversos usuários dos serviços privados, públicos e da sociedade em geral. 

A Auditoria Interna, cujos trabalhos são realizados por profissionais vinculados à 

entidade auditada, é função que pode contribuir positivamente com a postura imprescindível 

para o alcance das metas traçadas e para maior confiabilidade nos serviços prestados, na busca 

por melhores decisões gerenciais ou de melhores resultados na gerência dos recursos, públicos 

ou privados, a partir de informações com enfoque operacional que auxiliem os gestores. 

Neste sentido, surge, no âmbito da Auditoria Interna e no que tange aos objetivos dos 

trabalhos auditoriais, a importância da Auditoria Operacional. Pois, através desta, consegue-se 

uma avaliação da eficácia da entidade, no cumprimento dos seus objetivos, programas e 

metas, bem como da eficiência, economicidade e legalidade na administração dos recursos 

públicos (OLIVEIRA, 1996). 

Auditoria Operacional, classificação da auditoria quanto aos objetivos dos seus 

trabalhos, é aquela que se preocupa em avaliar o desempenho e os resultados alcançados pela 

organização (ARAÚJO, 2008).     

Esta modalidade de auditoria se utiliza de análises, apreciações, recomendações, 

sugestões e comentários pertinentes, no sentido de melhor colaborar com os gestores da 

organização, nas suas ações administrativas, proporcionando a obtenção de melhores 

resultados quando do manuseio dos recursos públicos que lhe são confiados. 

Na observância de éditos governamentais (IN 01, 06.04.2001, da Secretaria Federal de 

Controle Interno, alterada pela IN 01, de 13.03.2003, da Controladoria Geral da União – 

CGU) que definem diretrizes, princípios, conceitos, bem como aprovam normas técnicas para 

atuação do Sistema de Controle do Poder Executivo Federal, percebe-se que a auditoria 

interna se consubstancia num conjunto de técnicas com a visão de avaliar a gestão pública 

através de processos e resultados gerenciais. Trata-se, portanto, de uma relevante técnica de 

controle do estado em busca da melhor alocação dos recursos públicos e avaliação da conduta 

administrativa. 

Ainda de acordo com as referidas instruções normativas, a auditoria não só deve atuar 

para corrigir os desperdícios, a improbidade, a negligência e a omissão dos gestores, no bom 
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uso dos recursos públicos, mas, principalmente, antecipar-se a tais ocorrências, na busca de 

garantir os melhores resultados pretendidos, bem como destacar os impactos e benefícios 

sociais advindos. 

A mesma instrução normativa também destaca que a auditoria tem como objetivo 

primordial a garantia dos resultados operacionais no gerenciamento da coisa pública, agindo 

de forma integrada nos meandros da máquina pública, exercendo um acompanhamento 

concomitante com a execução orçamentária, podendo agir preventivamente e de forma 

corretiva, inibindo e/ou recomendando, assim, a não execução de atos ilícitos, bem como 

aqueles que não visem à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade na alocação dos 

recursos públicos. 

Quanto à classificação, conforme o mesmo instrumento legal, a auditoria pode ser: 

auditoria da avaliação de gestão, auditoria de acompanhamento da gestão, auditoria contábil, 

auditoria operacional e auditoria especial. 

Busca-se, portanto, como objetivo principal desta pesquisa, investigar a percepção dos 

gestores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) sobre o papel da Auditoria Interna 

desta instituição, num contexto gerencial de avaliação de desempenho e resultados, 

vislumbrando a auditoria operacional como integrante deste cenário. 

Esta modalidade de auditoria consiste em avaliar as ações gerenciais e os 

procedimentos relacionados ao processo operacional das unidades ou entidades da 

administração pública federal, programas de governo, projetos, atividades ou segmentos 

destes, tendo como finalidade a emissão de opinião sobre a gestão, no que concerne aos 

aspectos da eficiência, eficácia, economicidade e efetividade. 

 

1.1 Caracterização e definição do Problema 

 

As novas demandas e perspectivas da sociedade pelo acesso e transparência de 

informações sobre gestão pública, no que se refere à qualidade dos produtos e serviços 

ofertados pelo estado, têm crescido relevantemente, segundo Costa e outros (2006), havendo, 

portanto, um aumento das expectativas e das necessidades dos cidadãos, o que tem induzido a 

uma nova orientação na prestação de serviços por parte da administração pública, no sentido 

de responder a uma crescente exigência social, o que significa dizer que, a qualidade dos 

serviços prestados e a satisfação do cliente deve ser o centro de preocupação de uma nova 

gestão pública. 
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Surge, portanto, a visão de mudança de uma administração pública meramente 

burocrática para outra denominada gestão pública gerencial, tendo como foco os resultados da 

administração, através da demonstração do alcance dos objetivos e metas pelos gestores, os 

quais devem impactar positivamente os usuários dos serviços públicos: os cidadãos. 

A partir dessa nova abordagem, os gestores e a organização deverão ser avaliados 

pelos resultados alcançados e não apenas pelos meios utilizados para alcançá-los. Observa-se, 

então, que os gestores, públicos ou privados, devem desempenhar as suas ações 

administrativas, preocupados em obter os melhores resultados possíveis e, assim, atender 

satisfatoriamente às necessidades dos cidadãos. 

A relevância da auditoria está em auxiliar a administração na gerência e nos resultados 

alcançados, através de recomendações e outros meios, no sentido de aprimorar os 

procedimentos, melhorar os controles e refletir sobre a responsabilidade gerencial com os 

gestores. 

A Auditoria Operacional se materializa numa atividade de assessoramento ao gestor 

público, visando ao aprimoramento da prática dos atos e fatos administrativos, a qual se 

desenvolve de forma tempestiva no contexto do setor público com atuação sobre a gestão e 

seus programas governamentais. Vale ressaltar que, a auditoria operacional pode ser aplicada, 

não apenas ao setor público, mas, também, na área privada da economia.  

Ressalta-se, portanto, nesta nova visão, que os gestores devem ter suas atenções 

voltadas para os resultados das suas ações, no sentido de impactar positivamente os diversos 

usuários e demandantes dos serviços públicos. 

Conforme Cruz (1997), a auditoria operacional tem como objetivo preponderante 

focar as transações sob as óticas da economicidade, eficiência e eficácia, bem como das 

causas e efeitos decorrentes. 

Para tal intento, portanto, devem ser apontadas soluções alternativas para melhoria do 

desempenho operacional, inclusive medir o grau de atendimento das necessidades dos clientes 

e acompanhar, mediante indicadores, o nível de eficiência, economicidade e eficácia das 

ações administrativas. 

A Auditoria Interna1 é o órgão técnico de Controle Interno e Assessoramento ao 

Conselho de Administração da UFPE, que tem, dentre outros objetivos desenvolver atividades 

de auditoria de caráter preventivo e consultivo, de forma a assegurar a regularidade das 

                                                            
1 Disponível em: www.ufpe.br. Acesso em: 10 de dez. 2008. 
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gestões contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da instituição, bem 

como, prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 

Criada em 1995, a Auditoria Interna é um dos setores do Gabinete do Reitor. De 

acordo com o seu Regimento Interno está na sua competência acompanhar o cumprimento das 

metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade, visando garantir sua execução; assessorar 

os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos programas de governo; verificar 

a execução do orçamento e desempenho da gestão; e orientar os dirigentes quanto aos 

princípios e normas de controle interno. 

Também estão entre as atribuições da Auditoria Interna examinar e emitir parecer 

prévio sobre a prestação de contas anual; buscar condições para o exercício do controle social; 

e acompanhar a implementação das recomendações dos Órgãos de Controle; elaborar e 

acompanhar a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e o 

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) da entidade, de acordo com as 

exigências contidas nas Instruções Normativas da Controladoria Geral da União – Secretaria 

Federal de Controle Interno. 

De acordo com Araújo (2007), é preciso identificar a percepção dos gestores internos 

quanto à contribuição ao aprimoramento do sistema de controle na busca de resultados 

obtidos com a aplicação de recursos, através das ações administrativas.       

Diante desse contexto, portanto, surge a questão problema de pesquisa: 

Quais as percepções dos gestores da UFPE sobre o papel de orientação e 

assessoramento no acompanhamento da execução de programas e ações, realizado pela 

Auditoria Interna? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 
Mapear a percepção dos gestores da UFPE, sobre o papel de orientação e 

assessoramento no acompanhamento da execução de programas e ações realizados pela 

Auditoria Interna. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar o perfil dos gestores, e; 

 Avaliar o grau de percepção quanto às contribuições da Auditoria Interna, num 

contexto gerencial para os gestores. 

 

 
1.2.3 Justificativa 

 
No cenário mundial, fundamentado por um crescimento e inovação das expectativas e 

necessidades dos cidadãos em vários países, observa-se um crescente movimento, conhecido 

por nova gestão pública. Esta nova gestão é orientada para a prestação de melhores serviços 

públicos, no sentido de melhor atender aos cidadãos e à sociedade em geral (COSTA et al., 

2006). 

Tal fato tem motivado a realização de reformas na administração pública de vários 

países, no sentido de melhorar a eficácia e eficiência das prestações dos referidos serviços.  

No contexto desta nova realidade, também deve ser admitido que a técnica contábil 

denominada de auditoria, seja externa ou interna, se submeta a mudança de paradigmas e se 

adapte aos novos desafios que demandam das novas formas de gestão, tanto nas organizações 

privadas, quanto nas públicas. Em outras palavras, nesta nova visão de gestão, as decisões 

administrativas devem estar voltadas para os resultados alcançados, e é em função disto que 

os administradores devem ser avaliados nos seus desempenhos gerenciais. 

Aqui, portanto, surge a necessidade de que, segundo opinião de estudiosos de vários 

países, inclusive do Brasil, a auditoria desenvolva seus trabalhos, não apenas com foco 

legalista, mas, também, e de modo enfático e objetivo, procure agregar valor à organização, 

participando e contribuindo positivamente nas tomadas de decisões dos seus gestores na 

avaliação de desempenho destes, bem como nos resultados alcançados com a aplicação dos 

recursos públicos. 

Nesta realidade, esta pesquisa se justifica, tendo em vista que a UFPE, se constitui 

numa importante organização da administração pública federal indireta, tendo como  

responsabilidade a disseminação do conhecimento junto à sociedade, através do ensino 

superior, da pesquisa e da extensão, a fim de contribuir, da melhor forma possível, com o 

desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, intelectual; em nível local, regional, 

nacional e mundial e que, para o alcance de tal intento, faz-se necessário o uso de uma 

administração moderna e inovadora por parte dos seus gestores, principalmente, no que 
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concerne às decisões que envolvem o manuseio de recursos públicos para produção de bens e 

serviços. 

Alinhados a este contexto, os gestores, por sua vez, precisam contar com técnicas que 

lhes dêem suporte às suas decisões administrativas, avalie os seus desempenhos e, desta 

forma, contribuam para o alcance dos resultados esperados, no sentido de melhor satisfazer a 

sociedade, usuária dos bens e serviços públicos. 

 

1.3 Delimitação da Pesquisa 

 

Esta pesquisa delimita-se geograficamente à UFPE, em Recife. De forma temporal, a 

aplicação do questionário foi realizada com gestores que exercem funções gerenciais na 

gestão atual, dentre os quais, foram detectados vários que desempenhavam funções 

administrativas em gestões anteriores, conforme pode ser comprovado através da resposta de 

determinados itens do questionário. 

A amostra foi de forma não-probabilística, do tipo por conveniência, levando-se em 

consideração os gestores internos e gestores de órgãos suplementares. 

1.4 Proceder Metodológico 
 

O termo metodologia pode ser entendido como o estudo do método na busca de 

determinado conhecimento (SILVA, 2003).  

Para Lakatos e Marconi (1986), método é o conjunto das atividades sistemáticas e 

racionais que, com significativa segurança e economia, permite o alcance do objetivo, ou seja, 

de conhecimentos válidos e verdadeiros, determinando o caminho a ser seguido, detectando 

equívocos e auxiliando as decisões do cientista. 

Beuren (2004), em consideração às particularidades da contabilidade, enfoca 

tipologias de delineamento de pesquisas, acreditando ser mais aplicável a esta área do 

conhecimento, agrupando-as em três categorias: pesquisa quanto aos objetivos; pesquisa 

quanto aos procedimentos e a pesquisa quanto à abordagem do problema.  

No que concerne aos objetivos, utilizou-se da pesquisa exploratória. 

A aplicação da pesquisa exploratória deve ocorrer quando há pouco conhecimento 

sobre o tema a ser abordado, pois, através do estudo exploratório, busca-se conhecer 

profundamente o assunto, a fim de torná-lo mais claro.   
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‘’O método utilizado foi o indutivo, com estratégia de estudo de caso. Esclarece-se 

também que no presente trabalho foram consideradas algumas variáveis diretas e indiretas. 

Como variáveis diretas, estabeleceram-se a formação, o tempo no cargo, o cargo de gestão e a 

unidade gerida. As indiretas são o gênero e a faixa etária. 

O procedimento metodológico pautou-se na aplicação de um questionário semi-

estruturado, com uma escala LIKERT contendo cinco pontos distribuídos da seguinte forma: 

(1) Discordo totalmente, (2) Discordo parcialmente, (3) Indiferente, posição nula, não sabe, 

(4) Concordo parcialmente, e, (5) concordo totalmente. A escolha da amostra foi não-

probabilística, por conveniência, aplicado a gestores administrativos compondo a seguinte 

população: 

Quadro 1:  População dos Gestores da UFPE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O Autor, 2009. 
 

Para as questões com perguntas abertas, utilizou-se da análise de agrupamento das 

respostas obtidas, dividindo-as em três blocos: caráter positivo; caráter neutro e caráter 

negativo (BARDIN, 1977). O ordenamento e tabulação dos dados foram realizados 

utilizando-se o software SPSS (Statistical Packge for the Social Sciences) 13.0 for Windows.  

Para padronização das tabelas, bem como para a elaboração dos gráficos, foi utilizado 

o Excel, e o programa R foi utilizado para calcular o p-valor, aplicando o teste de Fischer. 

O questionário da pesquisa foi aplicado pelo pesquisador, de modo direto e presencial, 

no período de 23 de março a 20 de abril de 2009.  

O fato de algumas categorias de gestores constantes do quadro acima não constarem 

dos percentuais de amostra se deveu a restrições de tempo, do pesquisador e pesquisado, 

tendo em vista ter havido combinação de horário para as respostas aos questionários, porém 

não foi possível o alcance de tal intento devido a sobrecarga de compromissos, principalmente 

por parte dos promissores respondentes. 

 

GESTORES DA UFPE 
Categorias Número de Gestores Número da Amostra 
Reitor 01 - 
Vice-Reitor 01 - 
Pró-Reitores 06 02 
Diretores  30 11 
Chefes de 
Departamento 

69 18 

Dirigentes de Órgãos 
Suplementares 

09 06 

Total                               116                                                 37 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Auditoria Pública no Brasil 

 
A Contabilidade, Ciência Social Aplicada, tem como objeto de estudo os fenômenos 

patrimoniais das aziendas e é responsável pelo registro, controle, análise e interpretação da 

situação econômica, financeira e patrimonial das entidades, bem como no que concerne ao 

estudo sobre as variações dos patrimônios das mesmas, em determinados períodos. Assim, 

faz-se necessário que a referida ciência faça uso de técnicas específicas para alcançar seus 

objetivos. 

Dentre as diversas especializações da contabilidade, a auditoria vem alcançando um 

expressivo desenvolvimento, quer seja no âmbito teórico, quer seja no prático. A profissão de 

contador, por sua vez, data do século XVIII, a qual somente veio a alcançar maiores impulsos, 

a partir de 1900, com o desenvolvimento do capitalismo. 

No Brasil, em 1972, surgiram as primeiras normas de auditoria, as quais eram baseadas 

nas experiências de países mais avançados, a exemplo dos Estados Unidos.  

De acordo com Attie (1998), as principais influências do desenvolvimento da auditoria no 

Brasil foram: 

I. O surgimento de filiais e subsidiárias de empresas estrangeiras; 

II. O financiamento de empresas brasileiras por meio de entes governamentais; 

III. O crescimento das empresas brasileiras e, consequentemente, a necessidade de 

descentralização e diversificação de suas atividades econômicas; 

IV. A evolução do mercado de capitais; 

V. A criação de normas de auditoria, em 1972, pelo Banco Central do Brasil; e 

VI. A criação da Comissão de Valores Mobiliários e a Lei das Sociedades por Ações, 

em 1976. 

No meio acadêmico, têm-se notícia de que o ensino de conceitos e técnicas de 

auditoria nos cursos superiores de Ciências Contábeis, no Brasil, foi introduzido pelo Decreto 

nº. 7.988, de 22 de setembro de 1945, o qual, no seu artigo terceiro, contemplava uma 
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disciplina no curso de Ciências Contábeis, denominada Revisões e Perícia Contábil, a qual se 

destinava ao estudo teórico e prático da auditoria. 

Ao longo do tempo, o conteúdo programático do curso sofreu várias alterações, 

porém, a disciplina Auditoria sempre se manteve presente. 

No que concerne ao aspecto prático-operacional, tem-se notícia de que a primeira 

empresa de auditoria a se estabelecer no Brasil foi a Deloitte Touche Tohmatsu, em 1911. 

Destaca-se, também, que o primeiro documento comprobatório de um trabalho de 

auditoria, no Brasil, é do início do século XX e diz respeito ao parecer dos auditores da Cia. 

São Paulo Tramway light & Power Co., o qual compreende o período de junho de 1899 (data 

de fundação da empresa) a 31 de dezembro de 1902 (Ricardinho; Carvalho, 2004). 

Do ponto de vista teórico, estávamos a certa distância temporal, pois só em 1928 é que 

surgiu o primeiro artigo sobre o tema auditoria, publicado pela Revista Paulista de 

Contabilidade, intitulado Contabilidade na Grã-bretanha. 

O primeiro livro sobre auditoria, por sua vez, só foi publicado em 1957, com a 

denominação “Curso de Auditoria”, escrito por Lopes de Sá. 

No que tange ao aspecto legal, apenas a partir de 1965 é que as práticas de auditoria 

foram regulamentadas no Brasil, através da Lei nº. 4.728/65. 

A Auditoria também pode ser considerada como a técnica que tem como objetivo 

obter elementos de convicção que permitam julgar se os elementos e os registros contábeis 

foram efetuados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e se as 

demonstrações representam, adequadamente, a situação econômica, financeira e patrimonial, 

bem como os resultados advindos da gestão patrimonial. Destaca-se, também, que o cargo de 

auditor foi criado na Inglaterra, em 1314. 

Diversos foram os fatos que marcaram a evolução da auditoria no Brasil e no mundo, 

conforme representado no quadro 2: 
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QUADRO 2 – Relevantes fatos que contribuíram com a evolução da Auditoria no Brasil e  
no mundo   

 
ANO 

ACONTECIMENTO 

1756 A revolução Industrial na Inglaterra e a expansão do capitalismo propiciaram  
grande  impulso para a profissão, devido ao surgimento das primeiras fábricas com
uso intensivo de capital. 

1880 Criação da Associação dos Contadores Públicos Certificados da Inglaterra. 
1887 Cria-se, nos EUA, a Associação dos Contadores Públicos Certificados. 
1894 Na Holanda, é criado o Instituto Holandês de Contabilidade Pública. 

Início do 
Século XX 

Surgimento das grandes corporações americanas e rápida expansão do mercado de 
capitais. 

1911 Surgimento da primeira empresa de auditoria no Brasil: Deloitte Touche Tohmatsu
1916 Estabelecimento do Institute of Public Accountants (IPA), que sucede a associação 

dos contadores públicos, em 1887. 
1928 Surgimento, no Brasil, do primeiro artigo sobre auditoria, intitulado: Contabilidade

na Grã-Bretanha, publicado pela Revista Paulista de Contabilidade.  
1929 Crash da Bolsa de Valores. 

Início dos 
Anos 30 

O American Institute Accountants (AIA) propõe ao Congresso Norte-Americano a 
regulamentação de normas e padrões contábeis por profissionais altamente 
capacitados. 

1934 Criação da Security and Exchange Comission (SEC), nos EUA, aumentando a 
importância da profissão do auditor como guardião da transparência das 
informações contábeis das organizações e sua divulgação para o mercado de 
capitais. 

1945 Introdução do ensino dos conceitos e técnicas de Auditoria, nos cursos superiores 
de Contabilidade, no Brasil, pelo decreto nº 7.988, de 22 de setembro de 1945. 

1947 Declaração de responsabilidade do auditor interno 
1957 Redenominação do AIA (American Institute Accountants) para AICPA (American 

Institute of Certified Public Accountants). Instituto que teve importância decisiva 
para o desenvolvimento das práticas contábeis e de auditoria.  
Nesta data também foi publicado, no Brasil, o primeiro livro de Auditoria, 
denominado: Curso de Auditoria, escrito por Lopes de Sá. 

1965 Regulamentação das práticas de Auditoria no Brasil, através da lei 4728/65. 
1971 Criação do Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON). 
1972 Criação das primeiras Normas de Auditoria, pelo Banco Central do Brasil. 
1973 Surgimento do Financial Accounting Standards Board (FASB), nos EUA, com o 

objetivo de determinar e aperfeiçoar os procedimentos, conceitos e normas 
contábeis. 

1976 Com a Lei nº. 6.404 – Lei das Sociedades por Ações – foram normatizadas as 
práticas e relatórios contábeis, no Brasil. 

1976 Com a Lei nº. 6.385, é criada a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tem 
a responsabilidade de normatizar as normas contábeis e os trabalhos de auditoria 
das empresas de capital aberto, além de fiscalizar. 

1977 (Surgimento do International Federation of Accountants (IFAC), que substituiu o 
International Coordination Committee for Accountancy Profession,com a missão 
de emitir padrões profissionais e guias de recomendação, além de buscar a 
convergência internacional desses padrões. 

2001 Surgimento do International Accounting Standards Board (IASB), com sede na 
Grã-Bretanha, que assume a responsabilidade de estudo de padrões, antes dirigidos 
pelo International Accounting Standards Comitte (IASC), com o objetivo de 
harmonizá-los internacionalmente. 

FONTE: Adaptado de Oliveira; Diniz Filho (2001). 
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Entende-se também, que a evolução da Contabilidade e, conseqüentemente, da 

Auditoria teve seu ímpeto com a queda da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, no que surgiu a 

necessidade de uma maior transparência e consistência nos dados financeiros das 

organizações públicas e privadas.  

Nos últimos tempos, a maioria dos países que compõem a Organização de Cooperação 

para o Desenvolvimento Econômico (OCDE), da qual fazem parte 30 países, a exemplo dos 

Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Espanha, França, Japão, Itália, dentre outros, tem posto 

em prática programas abrangentes de reformas, a fim de obter melhores resultados nos 

serviços prestados pelas administrações públicas, objetivando, assim, atender a novas 

demandas sociais e, ao mesmo tempo, assegurar a eficiência e qualidade de tais serviços. 

A esta nova postura, dá-se o nome de Nova Gestão Pública, a qual se baseia em 

modelos de gestão utilizados no setor privado (ALMEIDA; MARQUES, 2004). 

Enfatiza-se, também, que nos dias atuais, em todo o mundo, o cidadão adquire um novo 

papel e importância no contexto da administração pública, pois este se constitui no principal 

demandante e usuário dos serviços públicos. 

Assim, neste contexto, se torna cada vez mais relevante a prática regular da auditoria 

no setor público, bem como, se faz necessário que esta busque novos objetivos, deixando de 

simples e costumeiramente focar apenas aspectos legais, mas, principalmente, direcionar os 

seus objetivos para avaliação de desempenho da gestão, no que concerne aos aspectos da 

economia, eficiência, eficácia e efetividade na gestão dos recursos públicos, tendo em vista as 

perspectivas da nova gestão pública: os resultados a serem alcançados. Vale ressaltar que, dos 

países membros da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a Nova Zelândia foi pioneira em matéria de auditoria pública. 

Enfatiza-se, também, que a busca incessante de novas práticas gerenciais no setor 

privado da economia e a sua aplicação à nova gestão pública, tendo em vista o crescimento 

das expectativas e necessidades dos cidadãos em vários países, no que se refere à qualidade 

dos serviços públicos, teve seu início nos Estados Unidos, nos anos 60, e hoje se constitui no 

desejo de várias nações.  

Até a década de 80, no entanto, os trabalhos e a literatura no âmbito da auditoria 

voltada para o setor público, no Brasil, eram bem escassos e, predominantemente, de cunho 

legalista.  

Tal característica pode ser observada, por exemplo, nos artigos 75 a 82, da Lei nº, 

4.320, de 17 de março de 1964, conforme abaixo se destaca: 
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Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 
realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por 
bens e valores públicos; 
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários 
e em termos de realização de obras e prestação de serviços. 
 Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere 
o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do tribunal de Contas, ou órgão 
equivalente.  
 Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será 
prévia, concomitante e subseqüente.  
 Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída 
em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, 
prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores 
públicos. 
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a 
outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do 
artigo 75. 
 Parágrafo único.  Esse controle far-se-á, quando for o caso, em temos de 
unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade. 
 Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes 
verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a 
cada unidade  orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse 
fim. 
Art. 81. O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá 
por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal 
emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. 
 Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder 
Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis Orgânicas 
dos Municípios.  
§ 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, 
com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.  

 

Com a promulgação da atual Constituição Federal brasileira, em 5 de outubro de 1988, 

é que se observa, no seu artigo 74, que trata do Sistema de Controle Interno, uma devida 

preocupação não só com o aspecto legalista dos atos e fatos administrativos, mas também, de 

modo claro e objetivo, com a avaliação dos resultados, no que concerne à eficiência, eficácia 

e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme disposto a 

seguir: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União; 
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IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União.  

 

Vale ressaltar, também, que a auditoria interna no setor público brasileiro está inserida 

no sistema de controle interno. 

Percebe-se, portanto, que em nosso país, nos dias atuais, a exemplo de várias outras 

regiões do mundo, há uma nova visão da gestão pública, no sentido de que se tenha como 

foco, não apenas os meios utilizados, mas também, e com muita ênfase, os resultados a serem 

obtidos pela gestão dos recursos aplicados. 

Tudo isto com o objetivo de obter melhores resultados e, assim, atender mais 

satisfatoriamente às novas demandas dos usuários dos serviços públicos e, por que não dizer, 

da sociedade em geral. 

 

2.2 Tipos de Auditoria 

 
 Diversos autores descrevem vários tipos de auditoria, a exemplo de Auditoria 

Ambiental, Auditoria de Sistema, Auditoria Tributaria, e várias outras. Neste trabalho, no 

entanto, menciona-se, apenas, a Auditoria Externa, Auditoria Interna e Auditoria Operacional, 

para melhor discernimento e contextualização nesta pesquisa científica. 

A Auditoria Externa é a que examina as demonstrações contábeis de uma organização 

e emite sua opinião sobre as mesmas (ALMEIDA, 2003). 

Quanto à forma de realização, a Auditoria se classifica em externa e interna, sendo a 

primeira, realizada por profissionais que não fazem parte do quadro funcional da entidade 

auditada e a segunda é desempenhada por pessoas vinculadas à organização auditada 

(ARAÚJO, 2008).  

A Auditoria externa, também conhecida como auditoria independente, tem como 

objetivo dos seus trabalhos, a emissão de opinião, através de relatórios, no que diz respeito à 

fidedignidade das informações contidas nas demonstrações financeiras (contábeis), à luz dos 

princípios contábeis geralmente aceitos. Tudo isto se justifica no sentido de se disponibilizar 

informações confiáveis sobre o patrimônio das entidades. 

A Auditoria Interna, por sua vez, se constitui num conjunto de procedimentos técnicos 

com o objetivo de examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das 
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informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais das organizações (OLIVEIRA; 

DINIZ FILHO, 2001). 

Como se observa, apesar de a preocupação de ambas ser com o patrimônio das 

organizações, há diferenças fundamentais entre uma e outra. 

Neste trabalho, tendo em vista o tema da pesquisa, enfatiza-se a Auditoria Interna; 

quanto à forma de realização da auditoria, e, quanto aos objetivos dos trabalhos auditoriais; 

dá-se destaque à auditoria de natureza operacional, doravante denominada de Auditoria 

Operacional. 

 

2.2.1 Auditoria Interna 

 
A Auditoria Interna teve sua origem como uma função administrativa, exercida por 

uma pessoa e consistia na verificação independente de contas, antes do seu pagamento. 

Ao longo do tempo, no entanto, foi se transformando numa atividade de alto 

profissionalismo, se estendendo à avaliação da eficiência e eficácia das fases operacionais de 

uma organização (BOYNTON et al., 2002). 

Destaca-se, também, que o grande impulso da Auditoria se concretizou após a crise 

econômica nos Estados Unidos, em 1929. O que levou, logo no início da década seguinte, à 

criação de um comitê, o qual se consistia num grupo de trabalho que tinha a finalidade de 

estabelecer regras para empresas que tinham suas ações cotadas em bolsas de valores, 

surgindo, assim, a obrigatoriedade da auditoria contábil independente, nas demonstrações 

financeiras das referidas empresas. Porém, no desempenhar das atividades dos auditores 

independentes, estes tinham necessidade de acesso a informações e documentos que lhes 

proporcionassem profundos conhecimentos e análise de diversas contas e transações da 

empresa, para o que foram designados funcionários da própria empresa. 

Surge, portanto, os primeiros indícios de Auditoria Interna, pois, aqueles funcionários, 

com o passar do tempo, foram absorvendo, dominando e utilizando as técnicas de auditoria 

em trabalhos que a administração da empresa solicitava.  

Com isso, as empresas perceberam a possibilidade de reduzir seus gastos com 

auditoria externa, se utilizassem funcionários em serviços de conferência e revisão interna 

permanente, a custos bem minimizados. Destaca-se, também, que após a fundação do The 

Institute of Internal Auditors (Instituto de Auditores Internos), em Nova Iorque, a auditoria 

interna passou a ser percebida de modo diferente, de maneira que, paulatinamente, foi 

deixando de ser um corpo de funcionários, costumeiramente subordinado à contabilidade, 
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para ter um enfoque de controle administrativo, com o objetivo de avaliar a eficiência, 

eficácia e efetividade dos controles internos, tendo seu campo de atuação estendido a todas as 

áreas da empresa. 

A partir daí, portanto, começou a ter independência dentro da própria empresa, uma 

vez que, passou a ser subordinada diretamente a mais alta administração da organização. 

Nos dias atuais, portanto, a Auditoria Interna se constitui numa atividade de avaliação 

independente e de assessoramento à administração. 

Conforme preceitua o item 12.1.1.1 das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 

12), a Auditoria Interna se constitui num conjunto de procedimentos técnicos que tem por 

objetivos examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, bem como das 

informações físicas, contábeis, financeiras e, inclusive, operacionais das organizações 

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2003). 

Observa-se, portanto, que a Auditoria Interna pode ser entendida como uma atividade 

de avaliação independente e de assessoramento à administração, tendo como foco avaliar a 

eficiência, eficácia dos sistemas de controle, inclusive no que tange à qualidade do 

desempenho em relação às políticas, objetivos e metas a serem alcançadas. 

O posicionamento da Auditoria Interna nas organizações deve-lhe permitir que 

desempenhe suas incumbências e responsabilidades de forma abrangente e independente, 

sendo que, para isto, deve estar vinculado ao mais alto nível gerencial da organização. 

Atualmente, a Auditoria Interna tem a função de servir, na qualidade de órgão 

orientador, aos gestores e aos proprietários do capital (OLIVEIRA et al., 2008). 

Ainda de acordo com Oliveira e outros (2008), Michael W. Maher e Ramachandran, 

professores de Contabilidade nos Estados Unidos, desenvolveram uma pesquisa junto a 57 

organizações, no sentido de verificar se, de fato, a Auditoria Interna contribui para a melhoria 

do desempenho gerencial dos executivos, tendo concluído que, apesar das dificuldades em 

quantificar os benefícios oriundos da Auditoria Interna, a sua contribuição é bastante positiva 

para a eficácia e eficiência gerencial das entidades. 

Os autores da pesquisa afirmam que os auditores internos perceberam sua importância 

aumentar para as empresas, a partir do momento que dedicaram parte dos seus esforços às 

atividades de auditoria das operações e análise de desempenho gerencial. 

No entanto, a despeito destas afirmações, sabe-se que a Auditoria Interna recebe várias 

críticas advindas de proprietários e dirigentes de entidades, sendo a mais comum a de que os 

auditores pouco executam a auditoria com enfoque operacional (OLIVEIRA, 2008). 
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2.2.2 Auditoria Operacional 

 

Ao longo do tempo, a auditoria apenas se preocupava com a análise da regularidade 

dos atos e fatos administrativos, principalmente no que se referia à aplicação dos recursos 

públicos. Ou seja, o foco era revelar as práticas de confirmação e validação de peças contábil-

financeiras preparadas pelos gestores públicos, no sentido de cumprir o dever de prestar 

contas. 

No entanto, tendo em vista a evolução acelerada das expectativas e necessidades dos 

cidadãos e da sociedade em geral, em todo o mundo, que se faz presente nos últimos tempos 

no que se refere à qualidade dos serviços públicos prestados, bem como aos recursos neles 

consumidos, brota uma nova realidade no campo dos objetivos da auditoria: focar não só as 

regularidades da administração, mas também avançar nas questões relacionadas à economia, 

eficiência e eficácia da gestão na aplicação dos recursos públicos. Surge, assim, a Auditoria 

Operacional. 

De acordo com o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (Audibra), os objetivos da 

Auditoria Operacional podem ser assim definidos: assessorar a administração no que tange ao 

desempenho efetivo de suas responsabilidades, avaliando se a organização, departamento, 

atividades, sistemas, funções, operações e programas estão alcançando os objetivos 

organizacionais e gerenciais com eficiência, eficácia e economicidade na obtenção e aplicação 

de recursos. 

Observa-se, então, a preocupação de que as novas demandas e exigências são no 

sentido de que o desempenho das atividades de auditoria agregue valor ao processo gerencial 

das organizações e sirva de suporte aos gestores nas suas tomadas de decisões administrativas, 

em busca de alcançar melhores resultados para a organização e, conseqüentemente, para os 

diversos demandantes e usuários dos seus serviços públicos.  

O termo, Auditoria Operacional, foi utilizado, pela primeira vez, por auditores 

internos, há alguns anos, no sentido de descrever o trabalho executado com o fim específico 

de melhoria das operações que estavam sendo auditadas (VIEIRA, 2004). 

Ainda, segundo Vieira (2004), a Auditoria Operacional era realizada em empresas 

industriais, porém, sua característica construtiva, técnicas aplicadas e os resultados positivos, 

fazem com que possa ser aplicada em outros tipos de organizações, inclusive às 

governamentais, necessitando, apenas, que a Auditoria Interna possua a independência 

necessária. 



31 
 

De acordo com Oliveira (1996), a Auditoria Operacional consiste de revisões de 

programas, organizações, atividades ou segmentos operacionais dos setores público e privado, 

tendo como finalidade a avaliação e comunicação sobre o uso dos recursos da organização, no 

sentido de verificar a eficiência e o alcance dos objetivos operacionais. 

A Auditoria Operacional se constitui num conjunto de técnicas e procedimentos para 

realizar uma revisão de estrutura organizacional e seus componentes, compreendendo, assim, 

exame analítico das atividades do negócio, com objetivo de determinar sua adequação, no 

sentido de alcançar as políticas e os objetivos gerenciais, bem como estabelecer o grau de 

adesão do sistema estabelecido, conforme afirmam Oliveira e outros (2008). 

Assim, percebe-se que a Auditoria Operacional difere da Auditoria Contábil e 

Financeira, pois aquela se preocupa com as causas, e esta, com os efeitos. 

A Auditoria Operacional, portanto, tem um perfil crítico da estrutura organizacional, 

da entidade pública ou privada, no sentido de avaliar seu potencial, seu desempenho, uso de 

controles internos, bem como apreciar as operações da entidade, no que concerne aos 

benefícios por ela produzidos. Alguns objetivos da Auditoria Operacional se destacam 

(OLIVEIRA, 2008): 

• Avaliar se os bens e recursos da organização estão sendo utilizados eficiente e 

eficazmente; 

• Sugerir melhorias para reduzir custos; 

• Verificar o cumprimento de planos e objetivos estabelecidos pela entidade; 

• Analisar as causas e desvios, inclusive sugerir correção dos planos, dos instrumentos e 

dos sistemas de controle; 

• Analisar a adequação de recursos materiais e humanos da entidade; e, 

• Revisar e analisar objetivos e métodos de todas as áreas. 

No contexto dessa nova realidade, os auditores internos passam, também, a um 

enfoque de Auditoria Operacional, ao invés de se restringirem apenas às metas de cunho 

legalistas, em conseqüência das novas demandas e necessidades dos usuários dos serviços 

públicos. 

De acordo com a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI), o alvo da atuação da fiscalização pública abrange auditoria de legalidade e 

Auditoria Operacional ou de Gestão. 
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A Auditoria Operacional ou de Gestão tem sua preocupação em focar e verificar a 

economia, eficiência e eficácia, tendo por objetivo, segundo Organização Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (2005), verificar: 

• Se a administração desempenhou suas atividades com economia e de acordo com 

princípios, práticas e políticas administrativas corretas; 

• Se os recursos humanos, financeiros e de qualquer outra natureza são utilizados 

eficientemente, incluindo o exame do sistema de informações, dos procedimentos de 

mensuração e controle de desempenho, bem como as providências adotadas pelas 

entidades auditadas, no sentido de sanar possíveis deficiências detectadas; e, 

• A eficácia do desempenho das entidades auditadas, no que concerne ao alcance  

de seus objetivos e avaliar os resultados alcançados, em comparação aos resultados 

pretendidos. 

A Auditoria Operacional deve ter a liberdade suficiente e necessária para examinar 

todas as atividades do setor público, a partir de diferentes perspectivas, se constituindo, então, 

num meio de os contribuintes, financiadores, órgãos legislativos, cidadãos, dentre outros, 

concretizarem o controle e obterem perspectivas da execução dos serviços e produtos das 

diferentes atividades da administração pública.  

Observa-se, aqui, a grande relevância da Auditoria Operacional no setor público, pois, 

através dela, são apresentadas informações contábeis sobre a economia, eficiência e eficácia 

dos programas governamentais, uma vez que este tipo de auditoria deve ser independente dos 

órgãos de governo, cujas atividades se submetam à fiscalização.  

Outro aspecto relevante para execução deste tipo de auditoria são as complexas e 

rápidas mudanças do mundo moderno, atreladas às limitações de recursos e a várias 

incertezas. 

Tendo em vista a Auditoria Operacional ter o foco nos aspectos da economia, 

eficiência e eficácia, assim se pronuncia a Organização Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (2005): 

• ECONOMIA - Significa reduzir ao mínimo o custo de aquisição dos recursos 

utilizados para realizar uma atividade, atendendo a qualidade desejada. Ainda sobre o 

aspecto da economia, podem-se encontrar argumentos para responder, se os meios 



33 
 

escolhidos para realização das atividades representam economicidade dos recursos 

públicos e se os recursos humanos, financeiros ou materiais têm sido utilizados de 

modo econômico ou, ainda, se as atividades gerenciais são realizadas de acordo com 

os princípios adequados de administração e com as políticas de gestão. 

• EFICIÊNCIA - Consubstancia-se em aproveitar, da melhor maneira possível, os 

recursos disponíveis. Portanto, percebe-se, que a eficiência correlaciona-se com a 

economia, ou seja, refere-se à relação entre qualidade e quantidade dos serviços 

prestados e as atividades e custos dos recursos utilizados para produzi-los e alcançar 

os resultados almejados. Ainda sob o aspecto da eficiência, a Auditoria Operacional 

deve abranger o modo eficiente do emprego dos recursos humanos, financeiros e 

materiais, dentre outros, inclusive, a coerência das atividades públicas com os 

objetivos e requisitos estipulados, a boa qualidade dos serviços públicos e sua 

orientação para os clientes, usuários de tais serviços. Também deve ser levado em 

consideração o momento oportuno e a relação custo-benefício. 

• EFICÁCIA – Está relacionada ao alcance de objetivos, fazendo referência à relação 

que existe entre os objetivos fixados, os produtos gerados e os objetivos alcançados. 

Também no que tange à eficácia, a Auditoria Operacional pode: 

 Avaliar a eficácia, clareza e coerência dos programas de governo; 

 Avaliar a apropriação, coerência e pertinência dos recursos alocados dos 

programas governamentais; 

 Avaliar a eficácia quanto à estrutura organizacional, o processo de tomadas de 

decisões e o sistema de gestão para execução dos programas; 

 Avaliar se os impactos sociais, econômicos e ecológicos são em decorrência 

dos programas em questão ou a outras causas; 
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 Avaliar se a qualidade dos serviços públicos satisfaz às expectativas dos 

usuários ou aos objetivos estabelecidos; 

      Assim, a eficácia pode responder se os objetivos estabelecidos estão sendo atingidos e 

a auditoria pode medir a eficácia comparando produtos e serviços com as metas e objetivos 

almejados. 

     Ainda sobre economicidade, eficiência e eficácia o Tribunal de Contas da União 

(TCU) embora de modo mais restrito, porém, na mesma linha de raciocínio da INTOSAI, 

assim se pronuncia: 

• ECONOMICIDADE – Corresponde à minimização dos custos dos recursos utilizados 

nas atividades, sem prejuízo dos padrões de qualidade; 

• EFICIÊNCIA – Corresponde à relação entre os produtos ou serviços gerados por uma 

atividade e os custos dos insumos empregados para tal fim, num determinado período. 

• EFICÁCIA – Significa o grau de alcance das metas programadas, em determinado 

período, independente dos custos envolvidos nas atividades. 

O TCU ainda faz menção a outro termo importante no contexto da administração 

gerencial: a efetividade.  Efetividade pode ser entendida como a relação entre os resultados 

alcançados e os objetivos que motivaram a atuação da organização; entre o impacto previsto e 

o real de uma atividade. 

Para uma melhor visualização do entendimento dos órgãos citados acima sobre os 

referidos termos, veja-se quadro a seguir: 
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   QUADRO 3 - Visualização entre conceitos da INTOSAI e do TCU  
TERMOS ENTENDIMENTO DA INTOSAI ENTENDIMENTO DO TCU 
Economia Menor redução possível do custo dos 

recursos utilizados na realização das 
atividades, sem prejuízo da qualidade 
desejada. 

Minimização dos custos 
utilizados nas atividades, sem 
detrimento dos padrões de 
qualidade dos produtos e 
serviços. 

Eficiência Melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis, inclusive no que se refere à 
relação custo-benefício.  

Relação entre os produtos e 
serviços produzidos por uma 
atividade e o custo dos insumos 
utilizados nesta atividade, em 
determinado período. 

Eficácia Relaciona-se ao grau de alcance dos 
objetivos, ou seja, preocupa-se com a 
relação entre os objetivos fixados e os 
alcançados. 

Refere-se ao grau de alcance das 
metas programadas, em 
determinado período. 

Efetividade Não se aplica Relação entre o impacto previsto 
e o real de uma atividade, ou seja, 
mede o grau do impacto dos 
produtos e serviços, nos 
beneficiários dos mesmos. 

   Fonte: O Autor, 2009. 
         

A Auditoria Operacional também pode ser entendida como um meio, pelo qual 
contribuintes, financiadores, legislativo, administradores e cidadãos em geral, executam o 
controle e obtém perspectivas sobre as atividades da administração pública, podendo, 
inclusive, contribuir para o fortalecimento da legitimidade e confiança, elementos essenciais 
nas atividades da administração (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES, 2005). 

     Para melhor compreender os aspectos de cunho gerencial, nos quais está envolvida a 

auditoria operacional, a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(2005) elenca algumas etapas a serem cumpridas no planejamento desta modalidade de 

auditoria: 

• Considerar a importância e necessidades dos usuários potenciais dos relatórios de 

auditoria e de outras partes interessadas; 

• Compreender a entidade pública que vai ser auditada e os problemas a serem 

investigados, numa compreensão do contexto das atividades em questão; 

• Identificar os resultados significativos das auditorias anteriores e outras investigações 

e relatórios que poderiam afetar os objetivos da auditoria; 

• Considerar os objetivos políticos, bem como, os contextos legal e regulamentar; 

• Definir temas e problemas que serão examinados, a entidade que será auditada e os 

objetivos da auditoria, ou seja, seus efeitos previstos; 

• Definir as questões básicas específicas da auditoria que serão respondidas; 
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• Estabelecer critérios de auditoria, os quais variarão de acordo com o tema e com a 

legislação que rege os programas ou a atividade a ser auditada, bem como com alguns 

objetivos específicos; 

• Definir evidência que responderá à questão da auditoria, ou seja, avaliar a pertinência 

e confiabilidade dos dados disponíveis nas entidades auditadas; 

• Identificar potenciais fontes de informações, as quais poderão ser úteis para a 

Auditoria verificar hipóteses, obtendo, assim, um maior conhecimento sobre o objeto 

de auditoria; 

• Considerar a ajuda de especialistas com a preocupação de garantir a qualidade da 

auditoria; 

• Alocar pessoal e demais recursos de modo o mais adequado possível; e, 

• Levar em consideração os possíveis impactos e conclusões dos exames, pois os 

resultados almejados pela auditoria operacional deve ser objeto de avaliações, nas 

quais deverão ser contempladas a utilidade e viabilidade, tudo isso observando e 

levando em consideração as opiniões dos cidadãos-usuários e os interesses dos 

Stakeholders (grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realização dos 

objetivos da organização). 

Faz parte também do contexto da Auditoria Operacional analisar evidências, 

desenvolver resultados e apresentar recomendações, no sentido de solucionar deficiências nas 

áreas examinadas. 

Assim, por exemplo, será possível identificar recursos sem utilização, gestão 

deficiente, instalações improdutivas e outras deficiências de gestão, para as quais deverão ser 

apontadas medidas corretivas, acompanhando, inclusive, suas implantações, bem como, 

implementações e aplicações, com o objetivo de detectar a preocupação dos gestores para 

alcançar melhores resultados nas suas ações gerenciais. 

Ainda sobre Auditoria Operacional, acrescenta-se que esta se constitui numa 

modalidade de controle que, nas últimas décadas, teve maior desenvolvimento e assumiu 

papel importante na modernização das instituições públicas, principalmente, em países como 

Estados Unidos, Grã-bretanha e Canadá (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2000). 

     A modalidade de auditoria operacional consiste numa avaliação sistemática de 

programas, projetos, atividades e sistemas governamentais, cujo objetivo é examinar a ação 

governamental no que tange aos aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2000). 
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Ainda de acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), a Auditoria Operacional 

é uma das modalidades da auditoria de desempenho. A outra modalidade é a Auditoria de 

Programa. Neste trabalho, nosso foco é a primeira, ou seja, Auditoria Operacional, cujo 

objetivo, conforme o TCU é examinar a ação governamental, levando em consideração os 

aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Assim, nesta linha de 

raciocínio, serão examinados os seguintes aspectos: 

Como os órgãos e entidades públicas adquirem, protegem e utilizam seus recursos; 

• Quais a causas de práticas antieconômicas e ineficientes; 

• Se houve o cumprimento das metas previstas; e,  

• Se houve obediência aos dispositivos legais aplicáveis aos aspectos da economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade da gestão. 

Observa-se, portanto, que o foco da auditoria operacional é o processo de gestão, no que 

concerne a vários aspectos. 

Ainda no sentido de melhor evidenciar os objetivos da auditoria operacional, o TCU 

elenca algumas questões a serem abordadas quando do procedimento da referida modalidade 

de auditoria, a saber: 

1- A adequação da estrutura organizacional aos objetivos do órgão ou entidade; 

2- A existência de sistema de controles adequados, no sentido de monitorar, com base em 

indicadores de desempenho, aspectos que digam respeito à economicidade, 

eficiências, eficácia e efetividade; 

3- O cumprimento de práticas recomendadas pela legislação para aquisição de bens e 

serviços; 

4- A adequação das aquisições no que se refere aos prazos, quantidade, tipo, qualidade e 

preços; 

5- Guarda e manutenção de bens móveis e imóveis; 

6- Existência de rotinas e procedimentos de trabalhos documentados e atualizados;  

7- O uso adequado dos recursos humanos, instalações e equipamentos voltados á 

produção e prestação de serviços, na proporção, qualidade e prazos requeridos; e 

8- A extensão do cumprimento das metas previstas pela administração ou legislação 

pertinentes. 

Esta modalidade de auditoria, portanto, tem como foco o processo de gestão e o 

acompanhamento gerencial, inclusive no que concerne aos resultados, em termos de metas 

alcançadas. 
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Nas palavras de MATOS (2006), as auditorias operacionais têm focos diferentes das 

auditorias tradicionais ou de conformidade, por não se deterem apenas em aspectos da 

legalidade, mas, em vários outros, a exemplo da eficiência, eficácia, efetividade e equidade. 

Outro aspecto relevante na Auditoria Operacional é o relacionamento estabelecido 

com o gestor, pois, nesta modalidade de auditoria, os gestores e todos os demais envolvidos 

com o gerenciamento da entidade, órgão ou mesmo programa, são indispensáveis fontes de 

informações sobre o objeto de estudo, além de se constituírem como futuros implementadores 

das recomendações emanadas dos trabalhos auditoriais. 

Assim, o sucesso desta modalidade de auditoria depende do convencimento dos 

gestores, os quais são envolvidos e participam do processo da auditoria. Neste sentido, surge 

o argumento de que a colaboração dos gestores e a disponibilização das informações sobre 

deficiências da gestão só ocorrerão se o posicionamento dos auditores tiver o sentido de 

contribuir, e não de punir as deficiências da gestão. 

A Auditoria Operacional tem suas fundamentações em trabalhos realizados nos setores 

público e privado da economia. 

No setor público, considera-se que a Controladoria Geral dos Estados Unidos (GAO) 

contribuiu para grandes avanços. 

No setor privado, muito do que se realizou no campo da Auditoria Operacional foi nas 

organizações das auditorias internas, com participação relevante do Instituto dos Auditores 

Internos (IAA) e do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA). 

O termo Auditoria Operacional foi criado por auditores, para descrever o trabalho de 

auditoria que tenha como objetivo específico a melhoria das operações objeto de exame, pois, 

através dela, obtêm-se uma avaliação da eficácia no cumprimento de objetivos, programas e 

metas, bem como da eficiência, economicidade, eficácia e, por que não dizer, da efetividade 

na administração de recursos. 

No setor público, os avanços da Auditoria Operacional podem ser atribuídos a um 

crescimento de demandas legislativas por informações úteis que contemplassem os aspectos 

da economia, da eficiência e da eficácia das operações governamentais, pois, entende-se que 

tais informações contribuem para a tomada de decisões administrativas (OLIVEIRA, 1996). 

Esclarece-se, também, que o desenvolvimento e a realização da Auditoria Operacional 

no setor público, não se restringem aos Estados Unidos, pois, em outros países, a exemplo da 

Inglaterra e do Canadá, encontram-se relevantes realizações nesta área (OLIVEIRA, 1996). 
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No Brasil, este tipo de auditoria foi incentivado pelo Instituto de Auditores Internos, 

através de programas de treinamento e da literatura, inclusive, pela incorporação de conceitos 

desta modalidade de auditoria às normas profissionais.  

Deixa-se claro, também, que, em nosso país, a Auditoria Operacional no setor público 

é recente, sendo institucionalizada a partir da Constituição Federal de 1988.  

A referida Carta Magna atribuiu a incumbência da realização de Auditoria 

Operacional ao TCU, juntamente com o sistema de controle interno.  

Ressalta-se, também, que já na Instrução Normativa nº. 01, da Secretaria Federal de 

Controle Interno, responsável pela definição de diretrizes, princípios conceitos e aprovação de 

normas técnicas de atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, 

houve a preocupação de, dentre as várias classificações de auditoria, inserir a operacional e 

atribuir-lhe os objetivos já anteriormente citados; inclusive no capítulo que trata da definição 

e funcionamento da auditoria interna das entidades da administração indireta, onde se 

encontra inserida a Universidade Federal de Pernambuco-UFPE.  

2.3 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 
 

O artigo setenta da atual Constituição Federal de 1988 estabelece que a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da união e das entidades da 

administração direta e indireta, no que diz respeito à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, por 

meio de controle externo, bem como pelo sistema de controle interno de cada poder. 

Evidencia-se, então, uma relevante preocupação da nova Carta Magna com os aspectos 

gerenciais no manuseio dos recursos públicos. 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
 

Por sua vez, o artigo setenta e quatro da mesma carta magna, já evidenciado em parte 

anterior deste trabalho científico, faz constar que os poderes legislativo, executivo e judiciário 

deverão manter, de forma integrada, um sistema de controle interno com a finalidade de, 

dentre outras responsabilidades, comprovar a legalidade e avaliar os resultados no que tange à 

eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e  entidades 
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da administração federal, inclusive no que se refere à aplicação de recursos públicos por 

organizações de direito privado. 

Neste contexto, surge o Decreto nº 3591, de 06 de setembro de 2000, o qual dispõe 

sobre o sistema de controle interno do poder executivo federal e corrobora os artigos 

constitucionais anteriormente citados, acrescentando no seu artigo quarto, que o referido 

sistema utilizará como técnica de trabalho, no sentido de alcançar seus objetivos, a auditoria e 

a fiscalização.  

Art. 4º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal utiliza 
como técnicas de trabalho, para a consecução de suas finalidades, a auditoria 
e a fiscalização. 
§ 1º A auditoria visa a avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados 
gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
privado. 
§ 2º A fiscalização visa a comprovar se o objeto dos programas de governo 
corresponde às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as 
quais foi definido, guarda coerência com as condições e características 
pretendidas e se os mecanismos de controle são eficientes. 
 

No que tange à auditoria, que se constitui no tema deste trabalho, o parágrafo primeiro 

deste mesmo artigo, conforme se observa acima, deixa claro que esta visa a avaliar a gestão 

pública, por meio de processos e resultados gerenciais, bem como a aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado. O que, mais uma vez fica evidente é a presença de 

uma nova visão no gerenciamento dos recursos públicos: os resultados a serem alcançados. 

2.4 O Gerencialismo na Administração Pública 
 

De acordo com Amora (1998, p. 333), gestão significa o ato de gerir, de administrar. 

Para o mesmo autor, administração é sinônimo de gerência, de direção, de governo.       

Observa-se, portanto, que gestão e administração praticamente se confundem. Porém, 

DIAS (2002, p. 10) faz distinção entre ambos, asseverando que: 

Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas, objetivando, 
assim, alcançar metas e atingir objetivos de forma eficiente e eficaz numa 
organização; e, gerir é fazer uso de várias funções a conhecimentos 
necessários para, por meio de pessoas, atingir objetivos numa organização, 
de modo eficiente e eficaz. 

 

Percebe-se, portanto, que apesar de seus conceitos se assemelharem, no campo prático 

encontram-se sutilezas que apontam para algumas diferenças. Ou seja, detecta-se que, no 

âmbito da gestão, faz-se necessário que se lance mão de técnicas, funções e conhecimentos, a 

fim de atingir objetivos, dentro da organização. 
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Neste contexto, portanto, se insere a utilidade das informações advindas da auditoria 

interna, no sentido de auxiliar seus gestores a tomarem as melhores decisões gerenciais e, 

assim, proporcionem oportunidades de alcançar melhores resultados no manuseio de recursos 

públicos e, conseqüentemente, atender, da melhor forma possível, os anseios e necessidades 

da sociedade.  

Para reforçar a necessidade de os gestores fazerem uso de informações e 

conhecimentos par atingir seus objetivos, Maximiano (2000, p. 37), assim se expressa sobre o 

que compreende o trabalho gerencial: 

• Atividade de tomar decisões; 

• Atividade de processar informações, e; 

• Atividade de relacionar-se com pessoas de dentro e de fora da organização. 

Na década de 70, mais precisamente com a crise do petróleo em 1973, surgiu uma 

enorme crise econômica mundial, pondo fim a uma era de prosperidade que se iniciara após a 

segunda guerra mundial, na qual países do mundo capitalista, socialista e terceiro mundistas 

galgaram taxas elevadíssimas de crescimento (ABRUCIO, 1997).  

Este crescimento elevado deveu-se, portanto, ao papel do estado, o qual procurava 

garantir a prosperidade econômica e bem estar social.  

No entanto, em meados da década de 70, o estado começava a se arruinar econômico, 

social e administrativamente, surgindo, assim, necessidade de que houvesse uma redefinição 

do papel do estado na economia e a redução dos gastos públicos na área social.  

Havia, também, um modelo gerencial burocrático, o qual já não respondia 

administrativamente aos novos anseios da sociedade e, consequentemente, deu lugar à 

introdução de padrões gerenciais na administração pública, principalmente em países anglo-

saxônicos (Grã-bretanha, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia) e, posteriormente, foi se 

expandindo a toda Europa Continental e ao Canadá (ABRUCIO, 1997). 

Na atualidade, portanto, as aplicações de modelos gerenciais na administração pública 

estão sendo focos de discussão em todo mundo, a exemplo de instrumentos de avaliação de 

desempenho, novas formas de controle do orçamento e direcionamento dos serviços públicos 

às novas exigências dos consumidores.  

Observando-se, assim, neste novo contexto, uma atenção maior às tendências da 

opinião pública, como controle de gastos públicos e melhoria na qualidade dos serviços e 

produtos desta natureza.  
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As teorias e conceitos de gerencialismo no setor público iniciaram seu 

desenvolvimento nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, com a eleição de governos 

conservadores (ABRUCIO, 1997).  

Outra observação importante é que o surgimento da administração da qualidade total 

se deu na iniciativa privada e, posteriormente, foi introduzida no setor público. Tudo isso em 

função de mudanças de paradigmas, no sentido de que o setor público venha a dar ênfase às 

preferências dos consumidores dos serviços públicos, ou seja, à satisfação do público.  

Em verdade, as transformações demandadas da administração pública têm suas 

origens na mudança de consciência dos cidadãos, os quais chegaram à conclusão de que a 

administração burocrática não mais atendia às demandas e necessidades da sociedade.  

Outro aspecto a ser considerado é que era evidente a escassez de recursos econômicos, 

financeiros e políticos, reforçando, assim, a necessidade de que surgisse uma administração 

pública eficiente, econômica, eficaz e, por que não dizer, efetiva; com capacidade de 

minimizar as lacunas que separam as demandas sociais e a satisfação destas demandas. 

Observa-se, portanto, que a administração pública gerencial teve seus momentos 

iniciais na segunda metade do século XX e seu sentido era descobrir meios capazes de 

enfrentar a crise que afetava o estado; tendo como estratégia a redução de custos e a busca da 

eficiência nos produtos e serviços prestados pelo estado.  

O enfoque do modelo de administração pública gerencial manifestou-se na Grã-

Bretanha (1979) e nos Estados Unidos (1980), o qual consiste numa administração pública 

voltada para resultados, com orientação para atender às novas exigências dos cidadãos-

usuários dos produtos e serviços públicos.  

Em vários outros países, a exemplo da Nova Zelândia, Suécia, Austrália, dentre 

outros, ocorreram mudanças na administração pública de seus governos, no sentido de se 

adequarem a nova realidade, ou seja, atender, da melhor forma possível, às novas exigências 

da sociedade.  

Antes do modelo de administração pública gerencial, a predominância era do modo 

burocrático de governar.  

Neste modelo, a administração pública tinha um caráter de auto-referência, ou seja, 

voltava-se, exclusivamente, aos interesses do estado. No novo modelo gerencial, portanto, a 

melhoria dos serviços prestados aos cidadãos assume papel relevante, provocando, assim, a 

prática de novas idéias gerenciais, no sentido de atender às  recentes demandas dos cidadãos-

usuários dos produtos e serviços produzidos e prestados pelo estado, inclusive inserindo-os 

como participantes da gestão e do controle social (COUTINHO, 2000).  
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Percebe-se, deste contexto, que as mudanças no setor público, que estão sendo 

implantadas e implementadas na atualidade, em vários países do mundo, têm como objetivo 

atender às expectativas crescentes da sociedade. Assim, a sua concentração deve ser na figura 

do usuário, ou seja, naquele que usufruí dos produtos e serviços públicos.  

Para isso, alguns autores entendem que é fundamental para a administração gerencial 

que os cidadãos sejam vistos como clientes e que os padrões de bons serviços devem ser 

obtidos junto aos mesmos, inclusive obtendo respostas, através de pesquisas, a respeito de 

suas necessidades, bem como no que concerne a formas de melhorar o atendimento.  

Ainda a respeito da administração pública gerencial e atendimento aos cidadãos, 

Osborne; Plastrik (1997 apud COUTINHO, 2000) destacam oito recomendações feitas pela 

presidência americana às suas agências governamentais, as quais provocaram iniciativas em 

vários países do mundo, a exemplo do Canadá, Austrália, França, etc. as quais, com tais 

recomendações, se obrigariam a:  

1. Identificar seus usuários; 

2. Realizar pesquisa junto aos usuários, no sentido de detectar suas perspectivas, no 

que concerne ao tipo e qualidade dos serviços; 

3. Estabelecer padrões de qualidade e compará-los a padrões atuais; 

4. Buscar comparações com os serviços prestados na área privada; 

5. Realizar pesquisas junto aos funcionários públicos, com o objetivo de detectar 

obstáculos para melhorar os serviços; 

6. Possibilitar opções de fontes de serviços aos usuários; 

7. Fazer com que as informações, serviços e sistemas de queixas sejam facilmente 

acessíveis aos cidadãos-usuários; e, 

8. Providenciar retornos rápidos e eficazes às reclamações dos usuários. 

Ainda conforme COUTINHO (2000, p. 68), no contexto da gestão pública gerencial, há 

15 principais passos para uma organização implantar um programa de gestão com foco no 

cidadão-usuário, os quais são citados abaixo: 

1.  Incentivar uma formação de cultura administrativa voltada ao cidadão-usuário; 

2. Promover aumento de opções de serviços aos cidadãos; 
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3. Buscar apoio e sustentação pública nos entes chaves, como congresso, presidência e 

ministérios; 

4. Dispor de lideranças nas altas gerências administrativas e dentro das organizações; 

5. Planejar novo programa de serviço, a curto, médio e longo prazo, inclusive com 

flexibilidades para eventuais ajustes; 

6. Consultar indivíduos ou grupos que tenham interesse no desempenho da organização; 

7. Investir no treinamento de pessoal e na tecnologia; 

8. Criar parceiros baseados na unificação de objetivos e influência sobre as decisões; 

9. Compartilhar informações sobre requerimentos tecnológicos e equipamentos de 

comunicação entre parceiros; 

10. Divulgar e explicar as inovações planejadas, inclusive esclarecer como os cidadãos 

podem utilizar os novos serviços e contribuir para o seu aperfeiçoamento;  

11. Segmentar a base de cidadãos-usuários em grupos, no sentido de obter a identificação 

das suas perspectivas, no que concerne a tempo e modelos de atendimento; 

12. Estabelecer padrões de qualidade no atendimento, tomando por base as expectativas 

no cidadão, comparando-os com a eficiência e eficácia dos serviços já oferecidos; 

13. Medir a satisfação e percepção dos cidadãos; 

14. Monitorar constantemente a implementação de projetos, procedendo aos ajustes 

necessários; e, 

15. Comunicar os resultados obtidos à sociedade, às organizações e a outras esferas 

governamentais. 

Observa-se, portanto, todo um aparato no sentido de que se execute a administração 

pública na modalidade gerencial, a qual consiste em focar resultados e atender às 

necessidades do cidadão, na qualidade de usuário dos serviços públicos. 

Ainda sobre administração gerencial, assim se expressa Jund Filho (2002):  

A administração gerencial é oriunda das ações mais típicas de mercados e 
sociedades mais dinâmicas, em que as empresas estão voltadas para alcançar 
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certos resultados, para o que necessitam de suficiente liberdade e agilidade 
para competir com os demais e atingir, com menos custo e menor tempo 
possíveis, os fins esperados. 

Observa-se nas expressões do autor a preocupação da administração gerencial com os 

resultados a serem alcançados nas organizações. 

2.5 Administração Pública Gerencial no Brasil 
 

De acordo com Bresser Pereira (1997), em 1938 surge o primeiro sinal de 

administração pública gerencial no Brasil, através da criação do Departamento Administrativo 

do Serviço Público (DASP), o qual representava a primeira reforma administrativa do país.  

Entretanto, a primeira tentativa de reforma gerencial na administração pública 

brasileira, só viria, de fato, com o Decreto-Lei nº. 200/67, o qual se constituiu numa tentativa 

de superação da rigidez burocrática e que pode ser considerado como o primeiro momento da 

administração pública gerencial no Brasil. 

Para Santos (2003), a administração pública gerencial no Brasil deu seus primeiros 

passos concretos em 1967, por meio do mesmo decreto a que se refere Bresser Pereira, no 

governo Castelo Branco. 

Isso se deu através da transferência de atividades de bens e serviços para autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, surgindo, assim, a 

descentralização de atividades, um dos princípios importantes para a administração gerencial. 

Outro passo importante para o avanço da administração pública gerencial no Brasil foi 

o surgimento do Plano Plurianual (2000-2003), o qual foi denominado de Avança Brasil, 

fazendo com que houvesse mudanças impactantes no sistema de planejamento e orçamento 

federal, inclusive na gestão pública (SILVEIRA, 2002). 

Com o advento do Plano Real, em 1994, generalizou-se um entendimento de que se 

tratava de um choque gerencial na gestão pública brasileira, levando-o a transformar-se num 

instrumento de gestão, voltado à administração pública para resultados. 

Com o Decreto nº. 2.829, de outubro de 1998, foi constituída a base legal para a 

reestruturação das ações do governo, resultando na determinação de que os programas seriam 

a forma básica de integração entre planos e orçamentos, bem na fixação dos princípios de 

gerenciamento de programas e planos, assim como a instituição da figura do gerente de 

programa com suas principais responsabilidades e obrigatoriedade de avaliação anual de 

desempenho de todos os planos e programas (SILVEIRA, 2002). 
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Alinhado com o pensamento de vários países, no que se refere à necessidade de 

mudanças no modo de administrar a coisa pública, no sentido de ter como preocupação maior 

os resultados alcançados, ao invés dos meios para alcançá-los, o Brasil se engajou neste 

contexto no final da década de 60 e reforçou suas intenções, pondo-as efetivamente em 

prática, em meados da década de 90, a partir do Plano Real. 

A implantação de planos e programas tem a intenção de inserir nas organizações 

públicas um sentimento gerencial com objetivos a serem atingidos, aumentando, assim, a 

possibilidade de sondar a opinião da sociedade, no sentido de atendê-la, tomando-a como 

referência da gestão, pois, afinal de contas, o cidadão é o usuário dos serviços públicos e o seu 

feedback é essencial para o aperfeiçoamento contínuo  da gestão pública. 

Faz parte, também, do contexto da administração gerencial, a avaliação de 

desempenho, a qual deve estar voltada para o aperfeiçoamento da gestão e, 

consequentemente, para as necessidades de transformações da mesma. 

Um exemplo relevante da preocupação da implantação de uma gestão pública 

gerencial, ou seja, com foco nos resultados e direcionada ao atendimento satisfatório das 

necessidades dos cidadãos é a Lei nº. 11.075, de 06 de janeiro de 1998, do Estado do Rio 

Grande do Sul, a qual institui o Código Estadual de Qualidade dos Serviços Públicos. O artigo 

primeiro do referido instrumento legal estabelece que o aludido código tem como objetivo o 

atendimento de padrões mínimos de qualidade dos serviços públicos, em consonância com o 

artigo 175 da Constituição Federal. 

Ainda sobre a atenção dada pela lei gaúcha aos serviços públicos, tem-se, no seu artigo 

segundo que também fazem parte do seu objetivo, o balizamento e a avaliação da qualidade 

dos serviços desta natureza, sempre buscando a adequação ao uso e satisfação das 

necessidades dos clientes-usuários, inclusive no que concerne à redução de custos.  

No artigo terceiro do ditame legal, encontra-se a atenção voltada à aferição da 

qualidade dos serviços públicos, que, conforme o documento ocorrerá através de consultas 

científicas junto aos usuários e por meio de indicadores de desempenho. Senão vejamos:  

Art. 3º - A qualidade dos serviços de natureza pública será aferida por 
consultas científicas junto aos usuários e por indicadores de desempenho, 
tendo-se por objetivo: 
I - níveis crescentes de universalização dos serviços públicos; 
II - níveis crescentes de continuidade dos serviços públicos; 
III - níveis crescentes de rapidez no restabelecimento dos serviços públicos; 
IV - níveis crescentes na qualidade dos bens e serviços públicos; 
V - redução dos níveis de perda dos produtos; 
VI - melhoria da qualidade do ambiente e de vida da população. 
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Mais uma vez, observa-se a inserção da cultura de uma administração pública 

gerencial, ou seja, uma administração voltada para resultados e, consequentemente, ao 

atendimento satisfatório às necessidades dos cidadãos-usuários dos serviços públicos, 

inclusive, no âmbito da federação, o que só reforça a idéia de que, nesta nova direção da 

administração pública, surge, também, a necessidade de um gestor com visão gerencial, o qual 

vai ter o seu desempenho avaliado, em função dos resultados alcançados pelas suas ações. 

Neste sentido, torna-se necessário que o mesmo se assessore de técnicas e instrumentos que o 

ajudem a alcançar os resultados esperados. 

Trata-se, portanto, do uso de informações obtidas por uma auditoria interna 

operacional, a qual, dentre outros objetivos deve, nos seus trabalhos, oferecer meios que 

auxiliem os gestores nas suas tomadas de decisões administrativas, e, inclusive, proporcionem 

a esses gestores informações consistentes sobre a repercussão das suas ações junto àqueles 

que, por natureza, são os usuários dos serviços públicos, levando em consideração, também, 

as particularidades de interesses. Tal atitude também é muito útil para a implantação e 

implementação de um processo contínuo de aperfeiçoamento e melhoria dos serviços 

públicos. 

 

2.6 Avaliação de Desempenho 

 
Avaliar, no sentido genérico, faz parte da natureza humana e se consubstancia na 

análise e julgamento sobre qualquer situação que demande apreciação dos fatos, idéias, 

objetivos, bem como tomadas de decisões, no sentido de se obter uma situação almejada 

Catelli (1999). Segundo o próprio, avaliar desempenho é sinônimo de julgá-lo ou atribuir-lhe 

conceito, diante de expectativas preestabelecidas, podendo ser considerado como um meio 

para se tomar decisões adequadas. Já em relação a desempenho, entende como sendo a 

realização de uma atividade isolada ou de um conjunto delas.   

Neste contexto, as organizações são sistemas de recursos que perseguem objetivos e 

todas as pessoas que administram organizações são responsáveis pela realização de objetivos 

e pela forma como os recursos são utilizados, conforme assevera Maximiano (2000). 

Ainda conforme Maximiano (2000), a eficiência e a eficácia podem ser consideradas 

como critérios de medidas de avaliação de desempenho das organizações, bem como dos 

administradores, sendo que a eficiência é um princípio da administração de recursos, ou seja, 

significa mais que uma medida de desempenho; é a relação entre esforço e resultado. Por sua 
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vez, a eficácia é considerada como um conceito de desempenho que se relaciona com 

objetivos e resultados, a qual significa Maximiano (2000). 

• Grau de coincidência dos resultados em relação aos objetivos; 

• Capacidade de um sistema ou processo em resolver problemas; 

• Fazer as coisas certas; e,  

• Sobrevivência. 

Para avaliar o grau de alcance dos resultados, ou seja, a eficácia, faz-se necessário, 

portanto, que se saibam quais os objetivos e resultados alcançados. Assim, se percebe que 

eficácia tem ligação direta com resultados obtidos; e eficiência, com os meios para se obter os 

resultados.  

Assim, diante destas considerações deduz-se que, quanto menor o esforço para 

produzir resultados, mais eficiente está sendo o processo. Esta afirmativa é cabível e 

adequável em qualquer organização, independente do seu tamanho e ramo de atividade, seja 

do setor público ou privado.  

2.6.1 Indicadores de Desempenho 
   

Nas palavras de TAKASHINA e FLORES (2005 apud MELO, 2008), indicadores são 

essenciais ao planejamento e controle dos processos das organizações, bem como são 

fundamentais nas análises de desempenho das entidades, quando das tomadas de decisões e 

re-planejamentos. 

O uso de indicadores de desempenho para aferir resultados alcançados pelos gestores 

traduz-se numa metodologia relacionada ao conceito de gerenciamento voltado para 

resultados. 

Esta visão, portanto, tem sido adotada nas administrações públicas de vários países do 

mundo, principalmente, naqueles que têm cultura anglo-saxônica (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2000). 

Ainda segundo o Tribunal de Contas da União (2000), um indicador de desempenho é 

um número, percentual ou razão que mede um aspecto de desempenho, objetivando, assim, 

comparar esta medida com metas preestabelecidas. Observa-se, então, uma preocupação do 

TCU em obter, através da aplicação de técnicas cabíveis, informações acerca do desempenho 
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e resultados obtidos pelos gestores, oriundos das suas tomadas de decisões nas organizações. 

Tudo isso, no sentido de avaliar a organização e seus gestores.  

Também de acordo com o TCU, algumas características dos indicadores de 

desempenho devem ser consideradas: 

1. Representatividade - o indicador deve ser a expressão dos produtos ou serviços de uma 

atividade ou função, ou seja, deve-se medir aquilo que é produzido, bem como seus 

impactos; 

2. Homogeneidade – na construção dos indicadores de desempenho, devem ser 

consideradas apenas variáveis homogêneas; 

3. Praticidade – deve-se garantir que, de fato, o indicador funcione e permita a tomada de 

decisões gerenciais; 

4. Validade - o indicador deve refletir o fenômeno a ser monitorado; 

5. Independência – o indicador deve medir os resultados das ações que se quer monitorar, 

devendo ser evitados indicadores que possam ser influenciados por fatores externos; 

6. Confiabilidade – os dados utilizados para o cálculo do indicador devem ser confiáveis, 

no sentido de que diferentes avaliadores possam chegar aos mesmos resultados;  

7. Seletividade – deve ser estabelecido um número equilibrado de indicadores que 

enfoquem os aspectos essenciais daquilo que se pretende monitorar; 

8. Simplicidade – o indicador deve ser de fácil compreensão, sem dificuldades para 

cálculo ou uso;  

9. Cobertura – Os indicadores devem representar adequadamente a amplitude e 

diversidade de características do fenômeno monitorado, sem deixar de lado a 

seletividade e a simplicidade;  

10. Economicidade – as informações necessárias ao cálculo do indicador devem ser 

coletadas e atualizadas, a um custo razoável; 



50 
 

11. Acessibilidade – deve ser fácil o acesso às informações primárias, inclusive aos 

registros e manutenção para cálculo dos indicadores; 

12. Estabilidade - a estabilidade conceitual das variáveis e dos indicadores, inclusive dos 

procedimentos para sua elaboração, são condições necessárias ao uso dos indicadores 

na avaliação de desempenho, ao longo do tempo. 

Ressalta-se, também, que o desempenho na obtenção de um determinado resultado 

pode ser medido sob o aspecto da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, o que para 

cada aspecto pode existir indicadores diferentes.  

Apesar de, no Brasil, ainda ser insipiente a aplicação de indicadores para avaliar 

desempenho na administração pública, o TCU, através da Decisão Plenária nº. 408/2002 

estabeleceu que as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) incluíssem, a partir de 

2002, nos seus relatórios de gestão, alguns indicadores de desempenho. 

A decisão do TCU determinou, também, que fosse constituído um grupo de contato 

formado por representantes do TCU, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação (MEC/SESU) e da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), o qual teria como 

objetivo orientar as IFES na implantação padronizada de um conjunto inicial de indicadores, 

bem como definir um plano de ação capaz de aprimorar tais indicadores. Os primeiros 

indicadores foram selecionados a partir de uma auditoria operacional realizada na 

Universidade de Brasília, a qual teve como objetivo selecionar e apurar indicadores de 

desempenho que pudessem retratar aspectos relevantes do desempenho das IFES. 

Deve-se destacar, no entanto, que a pretensão de inclusão dos indicadores de 

desempenho nos relatórios de gestão é construir uma série histórica, no sentido de 

acompanhar a evolução de aspectos relevantes no desempenho das IFES, possibilitando, 

assim, ao longo do tempo, evidenciar a necessidade de aperfeiçoamento e ajustes gerenciais. 

Também não se pode esquecer que os dados oriundos dos relatórios de gestão poderão 

ser úteis para que o Ministério da Educação monitore as ações e os resultados alcançados 

pelas IFES, inclusive no que tange à sua relevância como ferramenta de apoio à auto-

avaliação institucional. 

Observa-se, desse modo, que os indicadores são ferramentas auxiliares no 

acompanhamento do desempenho das IFES e, em sendo assim, devem contribuir para o 

contínuo aperfeiçoamento da gestão destas organizações governamentais. 



51 
 

Para melhor esclarecer o acima exposto, seguem alguns indicadores constantes da 

Decisão Plenária TCU nº. 408/2002, com revisão de janeiro/2006:  

1. Custo corrente / aluno equivalente; 

2. Aluno tempo integral / professor equivalente; 

3. Aluno tempo integral / funcionário equivalente; 

4. Funcionário equivalente / professor equivalente; 

5. Grau de participação estudantil; 

6. Conceito CAPES/MEC para pós-graduação; 

7. Índice de qualificação do corpo docente, e; 

8. Taxa de sucesso na graduação. 

      Algumas vantagens são apontadas pelo TCU para a utilização de indicadores de 

desempenho nas organizações públicas (TCU, 2000c, p. 10): 

1. Possibilidade de avaliar qualitativa e quantitativamente o desempenho global da 

instituição, através da avaliação de seus principais programas e / ou departamentos; 

2. Possibilita o acompanhamento e a avaliação de desempenho no decorrer do tempo, 

bem como podem ser realizadas comparações do tipo: desempenho anterior x 

desempenho corrente; desempenho corrente x padrão de comparação e desempenho 

planejado x desempenho real; 

3. Possibilitar o enfoque das áreas relevantes de desempenho, o que pode permitir um 

processo de transformação, no sentido de eliminar inconsistências; 

4. Auxiliar o processo de desenvolvimento da organização e a formulação de políticas de 

médio e longo prazo; 

5. Melhorar o processo de coordenação organizacional a partir da discussão de resultados 

e o estabelecimento de novos compromissos entre os vários setores da organização; 

6. Possibilita a incorporação de sistemas de reconhecimento pelo bom desempenho, 

institucionais e individuais. 
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Vale ressaltar, também, que este contexto de avaliação de desempenho está inserido 

nas atribuições da auditoria operacional, a qual possui como foco das suas operações, os 

resultados alcançados pelos gestores das organizações e o impacto destes resultados na 

satisfação do cliente-usuário dos serviços públicos. 

 

2.6.2 Indicadores de Gestão na Esfera Pública 

 
Com o objetivo de se adaptar à nova realidade de mudanças e evolução de cenário, a 

administração pública deve executar reformas que envolvam revisão das suas dimensões ou 

tamanho, introdução de novas técnicas de gestão que proporcionem um funcionamento mais 

eficiente, eficaz, econômico e, por que não dizer, mais efetivo; bem como a criação de sistema 

de informações úteis ao processo de tomada de decisões (GRATERON, 1999). 

Assim, dentre outras necessidades, surge a que diz respeito à inserção de técnicas de 

gestão que possibilitem a prestação de serviços de modo mais eficiente, econômico, eficaz e 

efetivo e, ao mesmo tempo, facilitem a medição do desempenho dos gestores públicos, bem 

como a prestação de contas à sociedade, ou seja, aos cidadãos – usuários dos serviços 

públicos. 

Neste contexto, o gestor público poderá contar com um sistema de informações que 

lhe permita selecionar as decisões mais adequadas e conhecer melhor o tipo de serviços que 

administra. 

Os indicadores, portanto, devem ser capazes de medir as atividades realizadas, os 

resultados obtidos, os recursos utilizados, bem como a sua comparação com valores – padrões 

preestabelecidos, no sentido de identificar variações relevantes. 

Também no contexto deste novo cenário, para o qual a administração pública deve 

estar atenta, torna-se relevante que, no que concerne à avaliação de gestão e desempenho, seja 

levada em consideração a efetividade dos produtos e serviços prestados. Isto é, deve ser 

avaliado, e com muita ênfase, o impacto que geram sobre os cidadãos-usuários, pois, afinal de 

contas estes deverão ser o foco maior dos gestores públicos, nas suas tomadas de decisões 

administrativas. 

Como se observa tudo isso se correlaciona com auditoria de gestão ou operacional, a 

qual se caracteriza e se distingue das demais formas de auditoria, por estar voltada para os 

resultados alcançados pelos gestores e não restrita a aspectos legalistas. O que se busca, na 

realidade, é acrescentar ao tradicional controle de conformidade (policialesco) o controle de 
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desempenho, com base na verificação da eficiência, eficácia, economicidade e efetividade da 

gestão dos recursos públicos. 

2.7 Avaliação de Resultados no Setor Público 
 

Em todo mundo, a avaliação das contas públicas costumeiramente tem se concentrado 

em aspectos apenas financeiros, contábeis, patrimoniais e orçamentários. Porém, para atender 

as novas exigências da sociedade, devem ser lavados em consideração também, e com muita 

ênfase, os aspectos econômicos e sociais. 

A gestão pública atual deve privilegiar a eficácia, a economicidade, a eficiência e a 

efetividade, no que concerne ao uso dos recursos públicos (AMARAL, 2003). 

A preocupação com a avaliação de resultados tem sua origem na mudança de 

conceitos concernentes à responsabilidade do gestor público. Neste contexto, além de se 

buscar eficiência e eficácia nos procedimentos, deve-se, também dispensar esforços para o 

alcance de resultados efetivos, tendo como base as demandas da sociedade, o que representa 

preocupação para atender, da melhor forma possível, o cliente, ou seja, o cidadão e, porque 

não dizer, a sociedade em geral. 

Percebe-se, portanto, que as organizações e seus gestores devem ser responsabilizados, 

prioritariamente, pelos resultados das suas atuações e não pela forma de funcionamento. 

Também neste cenário surge a importância de se desenvolver a auditoria pública de 

gestão ou operacional, a qual tem como direcionamento, auxiliar os gestores na busca da 

eficiência, economicidade, eficácia e efetividade, quando das suas tomadas de decisões 

administrativas, objetivando, assim, impactar positivamente, os cidadãos – usuários dos 

serviços públicos. 

Aqui, surge a necessidade da implementação de indicadores de avaliação de 

resultados, os quais devem refletir as dimensões da eficácia, eficiência, economicidade e 

efetividade das ações administrativas, no sentido de que os gestores se baseiem nestas 

medidas, no sentido de se aperfeiçoarem, continuamente, na busca da melhoria dos referidos 

resultados e assim contribuir para um melhor controle social no âmbito da gestão pública. 

Vale ressaltar, também, que uma avaliação de resultados obterá sucesso à medida  que 

se use os indicadores adequados a cada realidade. 

Outro aspecto a ser considerado, diz respeito ao que avaliar; pois, alguns indicadores 

precisam ser definidos de acordo com os objetivos que se pretendem atingir (AMARAL, 

2003). 
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Sobre controle social na administração pública, (ARAÚJO, 2007, p. 51), assim se 

expressa: 

A sociedade vem aumentando a participação no acompanhamento dos gastos 
públicos, à medida que exigem a prestação de contas por parte dos gestores 
públicos, para a sociedade civil, a transparência e publicização das contas 
públicas, o acompanhamento e a fiscalização do processo de orçamentação 
públicas e das ações dos gestores públicos, a discussão e a deliberação 
pública sobre a alocação de recursos públicos e, por fim, o poder da 
sociedade civil participar da elaboração da agenda pública. 

 

Após a constituição de 1988, os conceitos que diziam respeito á necessidade de melhor 

gestão dos recursos públicos e de uma maior participação da sociedade sobre formulações de 

políticas, bem como de ações da coisa pública, só tem evoluído (SANTOS, 2004). 

Observa-se, então, que a ênfase da participação social rumo à transparência e controle 

dos gastos públicos, embora há muito tempo já fazer parte de discussões no meio 

governamental, nas universidades, em entidades representativas da sociedade civil, etc., só 

após a constituição federal de 1988 e de outros instrumento legais a exemplo do código do 

consumidor, da lei de responsabilidade fiscal e outros dispositivos, é que se verifica com 

maior nitidez e de modo acelerado. 

Neste contexto, portanto, os conceitos de eficiência, eficácia, economicidade e 

efetividade foram fortalecidos e disseminados na administração pública e, consequentemente, 

passaram a fazer parte, de modo mais pragmático, das exigências da sociedade para com os 

gestores públicos. 

Ainda, conforme Santos (2004, p. 8): 

O avanço na tecnologia de informação, o aprimoramento e a maior 
transparência da gestão pública bem como o avanço das relações estado-
cidadão, estão a criar um conjunto de condições propícias para a implantação 
de um sistema de informações, que vise tanto a melhoria da eficiência e 
eficácia das ações administrativas, quanto à consolidação do controle social 
auxiliado por indicadores de metas e desempenho. 

 

Vislumbra-se, aqui, a preocupação de que sejam criadas formas de materializar o 

controle social sobre o desempenho e os resultados da gestão pública: Índices indicadores de 

desempenho e resultados. Tudo isso, no sentido de que o cidadão conheça e avalie, de modo 

palpável, os resultados produzidos com os recursos oriundos das suas contribuições (tributos), 

bem como que ele possa, também, de modo mais concreto, perceber os efeitos das ações dos 

gestores públicos, no que diz respeito ao grau de atendimento das necessidades dos cidadãos.  

Os indicadores têm como objetivo refletir níveis de eficiência, eficácia, economicidade 

e efetividade que os gestores atingiram através da suas ações administrativas, num 
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determinado período. Assim, a sociedade disporá de ferramentas práticas para avaliar e julgar 

os resultados da gestão e, os gestores, por sua vez, também têm aos seus alcances 

instrumentos pelos quais podem e devem se auto-avaliar e, assim, envidar esforços para uma 

contínua melhoria das ações e, por conseguinte, dos resultados alcançados. 

    Ressalta-se, também, que os indicadores não devem funcionar isoladamente e, sim, 

fazer parte de um sistema ampliado de informações gerenciais. 

 

3 ESTUDO DE CASO: AUDITORIA INTERNA NA UFPE 

 

3.1 Unidades de Auditoria Interna nas Entidades da Administração Indireta 

 

A instrução normativa n º 01, de 06 de abril de 2001, da secretaria federal de controle 

interno, no seu capítulo X, seção I, trata da definição e funcionamento das unidades de 

auditoria interna nas entidades da administração indireta. Destacando, inclusive, no seu item 

III, que as referidas entidades, bem como os serviços sociais autônomos, deverão organizar 

suas respectivas unidades de auditoria interna, as quais terão como finalidades o 

fortalecimento da gestão e a racionalização das ações de controle, bem como a prestação de 

apoio aos órgãos do sistema de controle interno do poder executivo federal, conforme se 

observa: 

1. A auditoria interna constitui-se em um conjunto de 
procedimentos, tecnicamente normatizados, que funciona por meio de 
acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição 
de ações corretivas para os desvios gerenciais da entidade à qual está 
vinculada.  Os trabalhos de auditoria interna são executados por unidade de 
auditoria interna, ou por auditor interno, especialmente designado para a 
função, e tem como característica principal assessoramento à alta 
administração da entidade, buscando agregar valor à gestão. 
2. Para fins desta Norma, considera-se que unidade de auditoria interna é 
aquela pertencente à estrutura organizacional de entidades da Administração 
Pública Federal Indireta ou aos entes paraestatais de cooperação com o 
Poder Público que realizam serviços sociais autônomos. 
3. As entidades da Administração Pública Federal Indireta, bem assim os 
serviços sociais autônomos, deverão organizar suas respectivas unidades de 
auditoria interna, as quais terão como finalidades básicas, fortalecer a gestão 
e racionalizar as ações de controle, bem como prestar apoio aos órgãos do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 
4. O fortalecimento da gestão consiste em agregar valor ao gerenciamento da 
ação governamental, contribuindo para o cumprimento das metas previstas 
no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos 
da União no âmbito da entidade, a comprovação da legalidade e a avaliação 
dos resultados, quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão. 
5. A racionalização das ações de controle objetiva eliminar atividades de 
auditoria em duplicidade, nos órgãos/unidades que integram o Sistema de 
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Controle Interno do Poder Executivo Federal, bem como gerar novas 
atividades de auditoria que preencham lacunas por meio de pauta de ações 
articuladas. Essa racionalização visa otimizar a utilização dos recursos 
humanos e materiais disponíveis. 
6. O apoio ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 
consiste no fornecimento periódico de informações sobre os resultados dos 
trabalhos realizados, bem como no atendimento das solicitações de trabalhos 
específicos. 
7. As entidades da Administração Pública Federal Indireta, bem como os 
serviços sociais autônomos, deverão organizar a respectiva unidade de 
auditoria interna com o suporte necessário de recursos humanos e materiais. 
Caso se verifique que o volume de trabalho da entidade não justifica a 
estruturação de uma unidade organizacional de auditoria interna, o ato de 
regulamentação da entidade deverá prever que as funções de auditoria 
interna serão desempenhadas por auditor interno. 
8. Quanto à vinculação, a unidade de auditoria interna ou auditor interno 
deverá estar subordinada ao conselho de administração ou a órgão de 
atribuições equivalentes. Caso a entidade não conte com conselho de 
administração ou órgão equivalente, a auditoria interna ou o auditor interno 
subordinar-se-á diretamente ao dirigente máximo da entidade, vedado 
delegar a vinculação a outra autoridade. Essa vinculação tem por objetivo 
proporcionar à unidade de auditoria interna um posicionamento 
suficientemente elevado de modo a permitir-lhe desincumbir-se de suas 
responsabilidades com abrangência e maior independência. 
9. A unidade de auditoria interna sujeita-se à orientação normativa e 
supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram. 
Essa vinculação técnica visa proporcionar qualidade dos trabalhos e 
efetividade nos resultados de auditoria. 
10. A nomeação ou exoneração do titular de unidade de auditoria interna 
será submetida, pelo dirigente máximo da entidade, à aprovação do conselho 
de administração ou órgão equivalente, quando for o caso, e informada ao 
órgão ou unidade de controle interno que jurisdiciona a entidade. 
11. As atividades das unidades de auditoria interna devem guardar similitude 
àquelas exercidas pelos órgãos/unidades integrantes do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal, contudo, por estar inserida na estrutura 
organizacional da entidade e por caracterizar-se pela alta especialização, 
deverão incluir ações específicas e tempestivas. 
12. De forma a garantir a legalidade e a legitimidade dos atos e o alcance dos 
resultados quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão, 
aspectos abordados pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal quando dos trabalhos de avaliação da gestão, a unidade de auditoria 
interna deverá pautar suas atividades antecipadamente nesses critérios. Dessa 
forma, a unidade de auditoria 
interna poderá contribuir, propondo ações corretivas para melhoria da 
gestão. 
13. As atividades específicas são as seguintes: 
a) acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da 
entidade, visando comprovar a conformidade de sua execução; 
b) assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos 
programas de governo, visando comprovar o nível de execução das metas, o 
alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento; 
c) verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a 
conformidade da execução com os limites e destinações estabelecidas na 
legislação pertinente; 
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d) verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar a 
legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à 
economicidade, à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais;  
e) orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e 
às normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; 
f) examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da 
entidade e tomadas de contas especiais. 
g) propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações de 
sua entidade, quando couber, bem como a adequação dos mecanismos de 
controle social em funcionamento no âmbito de sua organização; 
h) acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU; 
i) comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidária, os 
fatos irregulares, que causaram prejuízo ao erário, à Secretaria Federal de 
Controle Interno, após dar ciência à direção da entidade e esgotadas todas as 
medidas corretivas, do ponto de vista administrativo, para ressarcir à 
entidade; 
j) elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI do 
exercício seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividade da Auditoria 
Interna RAAAI, a serem encaminhados ao órgão ou à unidade de controle 
interno a que estiver jurisdicionado, para efeito de integração das ações de 
controle, nos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa de Controle, no 
capítulo V item 5 incisos I e II; 
k) verificar a consistência e a fidedignidade dos dados e informações que 
comporão as contas do Presidente da República no Balanço Geral da 
União/BGU; e 
l) testar a consistência dos atos de aposentadoria, pensão, admissão de 
pessoal. 
14. A independência técnica da atuação dos servidores nas unidades de 
auditoria interna deverá ser assegurada pela sua vinculação direta ao 
conselho de administração ou ao dirigente máximo da entidade e também 
pela supervisão por parte do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal. Sob o ponto de vista da alta administração da entidade, o 
desempenho da unidade de auditoria interna será avaliado de acordo com a 
pertinência e tempestividade de suas propostas de correção de desvios. Sob o 
ponto de vista do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, 
suas atividades serão supervisionadas com o objetivo de avaliar se trabalhos 
atendem aos requisitos técnicos estabelecidos nesta norma. 
15. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, ao utilizar 
informações produzidas pelas unidades de auditoria interna, deve registrar 
em seus relatórios a fonte das informações, bem como se os exames a seu 
cargo as confirmaram. Deve ficar consignado, ainda, se os papéis de trabalho 
das unidades de auditoria interna foram examinados. 
16. A unidade de auditoria interna em suas atividades operacionais deve 
atuar em sintonia com a metodologia descrita nesta Norma. 
 

Entenda-se como fortalecimento de gestão, a agregação de valor ao gerenciamento das 

ações governamentais, inclusive no que se refere à comprovação da legalidade e avaliação de 

resultados, nos aspectos da economicidade, eficácia e eficiência da gestão pública.  
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3.2 A Universidade Federal de Pernambuco 
 

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), de acordo com seu estatuto, se 

constitui numa autarquia educacional, vinculada ao ministério da Educação, conforme se pode 

observar:  

Art. 1º A Universidade Federal de Pernambuco, autarquia educacional, 
vinculada ao Ministério da Educação Decreto-lei nº. 9388, de 20/06/46, 
Decreto nº 62493, de 01/04/68 e Decretos-lei nºs. 53, de 18.11.66 e 252, de 
28.02.67) é instituição de ensino superior e de pesquisa, com sede da cidade 
do Recife, capital do Estado de Pernambuco. 

Trata-se, portanto, de um ente da administração pública indireta e, assim sendo, se 

insere no contexto da obrigatoriedade de criar e organizar a sua unidade de auditoria interna, 

de controle interno. 

 Destaca-se, ainda, que a UFPE tem, conforme seu estatuto, o objetivo fundamental de 

cultivar, em todas as áreas, o conhecimento puro e aplicado, ministrando o ensino superior, 

realizando e estimulando a pesquisa, inclusive junto à comunidade, colaborando com o 

desenvolvimento do país e da região, em articulação com os setores público e privado, bem 

como realizando intercâmbio científico e cultural, dentre outras incumbências de natureza 

semelhante.  

Salienta-se, também, que a UFPE foi instalada sob o nome de Universidade do Recife, 

em 11 de agosto de 1946, e, na época, era formada por algumas faculdades isoladas. Dentre 

elas a Faculdade de Direito do Recife (mais antiga), a Escola de Engenharia de Pernambuco, a 

Faculdade de Medicina do Recife, Escolas Anexas de Odontologia e Farmácia, Escola de 

Belas Artes de Pernambuco e a Faculdade de Filosofia do Recife. 

Dentre as várias unidades que formam a UFPE, encontra-se o gabinete do Reitor, do 

qual faz parte a Auditoria Interna, localizada à sala 148 do prédio da Reitoria, sendo 

diretamente subordinada ao Reitor. 

Destaca-se, também, com base no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 

para o exercício 2009, que o quadro funcional da Auditoria está composto por 05 servidores; 

sendo 01 titular da Auditoria; 03 assistentes de Auditoria (02 contadores e 01 técnico em 

contabilidade) e 01 secretária. Acrescenta-se, inclusive, que, exceto a secretária, os demais 

membros possuem graduação e pós-graduação (lato sensu) na área contábil. A secretária, por 

sua vez, é acadêmica do curso de história da UFPE. 

Para que se tenha uma melhor visão desta instituição pública federal de ensino 

superior, na atualidade, veja-se o quadro a seguir: 
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Quadro 4 – UFPE em números 2 

Campi* 03 (Recife, Caruaru 
e Vitória de Santo 

Antão).
Centros Acadêmicos* 12

Cursos de Graduação * 84

Curso de Graduação à distância* 01

Doutorados* 42

Mestrados Acadêmicos* 51

Mestrados profissionalizantes* 05

Especializações* 40

Grupos de Pesquisa* 354

Projetos de Extensão* 166

Alunos e Graduação* 26.280

Alunos de Mestrado acadêmico* 2.725

Alunos de Mestrado Profissionalizante* 361

Alunos de Doutorado* 1.631

Alunos de Especialização* 1.311

Alunos do colégio de aplicação (ensinos fundamental e médio)* 401

Alunos Intercambistas* 161

Professores na UFPE (71% com doutorado)* 1.735

Professores do Colégio de Aplicação (75% com mestrado ou doutorado)* 52

Servidores Técnicos Administrativos* 3.327

Orçamento de 2008* R$ 636.966.158,

*Dados de maio/2008 

Fonte: O Autor, 2009 

 

3.3 Funções da Auditoria Interna na UFPE 

 

 Conforme Maximiano (2000, p. 139), decisões são escolhas que os indivíduos fazem 

com o objetivo de enfrentar problemas e aproveitar oportunidades. Ainda de acordo com o 

mesmo autor, tomar decisões para enfrentar problemas e aproveitar oportunidades, se 

constitui num ingrediente relevante das ações administrativas, pois, boa parte dos atos dos 

gestores se materializa em resolver problemas e enfrentar situações que exigem escolha e, 

conseqüentemente, decisões.  

                                                            
2 Disponível em www.ufpe.br/new/indicadores.  
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Percebe-se, portanto, que as ações administrativas são originadas das tomadas de 

decisões pelos gestores, as quais têm por objetivo alcançar resultados e, por isso, são inerentes 

ao processo administrativo nas organizações, sejam públicas ou privadas.  

Também deve ser observado que alguns fatores influenciam os gestores quando das 

tomadas de decisões, a exemplo do tempo, ética, informações, percepção, competências, 

propensão ao risco, recursos e inteligência (MAXIMIANO, 2000, p. 152). 

Percebe-se, então, dentre estes fatores, o que se refere às informações, o que, no 

contexto deste trabalho científico, podem ser entendidas, dentre outras, como aquelas 

originadas dos trabalhos da auditoria interna e apresentadas aos gestores, através de relatórios 

e outros meios, no sentido de auxiliá-los nas suas decisões administrativas. 

De acordo com Angeloni (2003, p. 19), no processo de tomada de decisão, é 

importante que se tenham disponíveis dados, informações e conhecimentos. Assim, mais uma 

vez, fica evidente que as informações e conhecimentos fazem parte do processo de tomada de 

decisão e, conseqüentemente, nos induz ao entendimento de que, neste contexto, se vislumbre 

a relevância das informações levadas aos gestores da UFPE, pela Auditoria Interna da referida 

organização, no sentido de contribuir com a qualidade das ações administrativas, em busca de 

melhores resultados, com a aplicação de recursos públicos. 

A Auditoria Interna da UFPE foi criada pela resolução nº. 01/95, do Conselho de 

Administração da referida instituição, o que no seu artigo primeiro já a designava como órgão 

de controle interno, com subordinação direta ao Reitor. 

Já se observa, então, a preocupação da entidade no que dispõe a Constituição Federal 

de 1988, se antecipando à Instrução Normativa nº. 01, da Secretaria Federal de Controle 

Interno, de 06 de abril de 2001, anteriormente citada. 

Dando continuidade às modernizações das exigências legais, mais especificamente no 

que concerne às novas visões gerenciais no setor público e, atribuindo novos focos à 

Auditoria Interna, a Universidade reformou o regimento da sua Auditoria Interna, em janeiro 

de 2002, no sentido de melhor se aproximar e atender ao Decreto 3.591, de 06 de setembro de 

2000, o qual dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo  Federal, dentre 

outras providências. 

No novo regimento, observa-se no capítulo II, artigo terceiro, item I, que trata dos 

objetivos, a preocupação na regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, 

patrimonial e operacional da instituição, visando à eficiência, eficácia e efetividade na gestão 

da referida instituição. 



61 
 

Outra inovação importante para dar suporte e contemplar o novo foco da 

administração pública, ou seja, os resultados a serem alcançados, se observa no item II do 

artigo sétimo,  o qual estabelece que compete à auditoria interna assessorar os gestores da 

entidade no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando a comprovar o 

nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento.  

Enfatiza-se, também, que o item IV do mesmo artigo é bem claro e objetivo no que 

tange às novas preocupações e direcionamentos dos trabalhos de auditoria, ao estabelecer que, 

também compete à Auditoria Interna verificar o desempenho da gestão da entidade, com 

objetivo de comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos, bem como examinar os 

resultados quanto aos aspectos da economicidade, eficácia e eficiência das gestões 

orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos 

operacionais. 

 

4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 
4.1 Coleta dos Dados 

 
Com o objetivo de obter uma resposta ao problema de pesquisa, realizou-se a 

aplicação de um questionário aos gestores da UFPE, de modo direto e presencial, pelo próprio 

pesquisador. Tal procedimento teve o intuito de agilizar o retorno dos questionários 

respondidos, bem como provocar os respondentes sobre a importância de sua participação no 

processo investigatório, a fim de que os resultados da referida pesquisa tenham reflexos 

positivos em possíveis melhoramentos no inter-relacionamento laboral da Auditoria Interna 

da UFPE e os gestores desta instituição, tendo em vista que um dos objetivos desta unidade é 

assessorar os gestores da instituição nas suas tomadas de decisão. 

Ressalta-se, também, que com o objetivo de proporcionar maior tranqüilidade e 

oportunidade aos respondentes, principalmente no tange às disponibilidades de tempo, 

objetivando, assim, obter respostas imbuídas da maior naturalidade possível, os encontros 

entre o pesquisador e os gestores eram precedidos de comunicações telefônicas, para que estes 

definissem os melhores momentos, conforme suas realidades. 

Esclarece-se, também, que os respondentes não demonstraram nenhuma dificuldade de 

entendimento do conteúdo dos questionários, o que proporcionou naturalidade nas suas 

respostas. 
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4.2 Análise dos dados 

 
Neste item abordam-se as respostas extraídas da aplicação dos questionários e 

apresentam-se as informações e comentários julgados pertinentes. 

No intuito de direcionar as questões ao problema objeto do estudo, bem como mapear 

o perfil dos gestores que responderam ao questionário, este foi subdividido em 3 (três) partes, 

a saber: 1- Na primeira parte foram tratadas as características demográficas dos respondentes, 

a exemplo de gênero, faixa etária, titulação, área de formação acadêmica, tempo de 

experiência em gestão pública, tempo de atuação no cargo atual e, por fim, o cargo que ocupa. 

2- Nesta segunda parte, os respondentes são investigados sobre os seus conhecimentos em 

Contabilidade, de modo geral, em Contabilidade governamental e em relatórios da auditoria 

interna. 3- Trata-se, na terceira parte, de abordar a percepção dos respondentes sobre as 

funções da Auditoria Interna da UFPE, a partir de agora denominada de AUDINT, para o que 

foi dividida em 3 (três) dimensões, enumeradas de 3.1 a 3.3, as quais se passam a detalhar: 

DIMENSÃO 3.1 – Aborda a percepção dos respondentes, no que concerne ao 

relacionamento da AUDINT com as demais unidades da instituição. No questionário, as 

assertivas desta dimensão encontram-se nos itens 3.1.1 a 3.1.6. 

DIMENSÃO 3.2 - Aborda a percepção dos respondentes quanto às contribuições da 

AUDINT, no sentido de auxiliar os gestores no alcance de resultados gerenciais e nas suas 

avaliações. Esta dimensão está subdividida nos itens 3.2.1 a 3.2.12. 

DIMENSÃO 3.3 – Aborda a percepção dos respondentes no que se refere ao 

acompanhamento e controle dos ajustes sugeridos pela AUDINT e outros órgãos responsáveis 

pela averiguação da boa aplicação dos recursos públicos, a exemplo de Controladoria Geral 

da União (CGE), TCU etc. Esta dimensão consta dos itens 3.3.1 a 3.3.4. 

Salienta-se, também, que fez parte do questionário uma questão aberta, de resposta 

espontânea, a qual trata da percepção e sentimento do respondente, quando a Auditoria 

Interna da UFPE se apresenta nas demais unidades da instituição, para trabalhos auditoriais ou 

mesmo solicita documentos para tal fim. 

 

 

4.2.1 Características dos respondentes 

 
Com o propósito de caracterizar os gestores respondentes do questionário, abordou-se 

aspectos relacionados aos seguintes tópicos: gênero, faixa etária, nível de escolaridade, área 
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de formação, tempo de experiência em gestão pública, tempo que se encontra no cargo atual e 

o cargo que ocupa, tendo-se como resultado, o que segue: 

Por meio da tabela 1 – Gênero, é possível observar a participação de 20 respondentes 

do sexo masculino e 17 do sexo feminino, o que corresponde a 54,05 % e 45,95% da amostra, 

respectivamente. 

 
Tabela 1- Gênero 
            Freqüência               %  
Masculino                 20             54,05   
Feminino     17             45,95 
 TOTAL     37              100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Verificou-se, conforme demonstra a tabela 2 - Faixa Etária, que 31 respondentes 

(83,78%), situam-se na faixa etária de 45 anos ou mais. Demonstrando, assim, uma 

considerável maturidade dos gestores que responderam os questionários. 

 
Tabela 2- Faixa Etária 
            Freqüência                %  
Entre 30 e 45 anos    06              16,22   
Entre 45 e 55 anos    13              35,13 
Acima de 55 anos    18              48,65 
TOTAL     37              100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

De acordo com a tabela 3 - Titulação, percebe-se que 28 respondentes, ou seja, 

75,68%, possuem o título de Doutor e 5 gestores que responderam ao questionário são 

Mestres, o que corresponde a 13,51%.  

De modo geral, portanto, 33 respondentes, o que equivale a 89,19%, têm pós-

graduação Strictu Sensu, evidenciando-se, assim, um alto grau de titulação dos gestores 

respondentes.  

 
Tabela 3- Titulação 
    Freqüência              %  
Graduação        01              2,70   
Especialização                   03              8,11 
Mestrado        05                       13,51 
Doutorado        28                       75,68                                        
TOTAL        37             100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 



64 
 

Conforme resultados apresentados na tabela 4- área de Formação Acadêmica observa-se a 

predominância de gestores formados na área de Ciências Exatas, em número de 14 pessoas 

(37,84%); seguido de Ciências Sociais Aplicadas, num percentual de 21,62%, o que equivale 

a 08 respondentes.  

Evidencia-se, um número consideravelmente alto de respondentes com formação na Área 

de Saúde, ou seja, 5 pessoas, o que corresponde a 13,51%.  

Não se pode deixar de considerar, no entanto, que 78,38% dos gestores respondentes, o 

que corresponde a 29 pessoas, não possuem formação em áreas correlatas a atividades 

gerenciais, o que pode ser um fator bastante comprometedor, quando se trata da necessidade 

de uma administração sempre voltada para melhores resultados no manuseio dos escassos 

recursos públicos. 

 
Tabela 4- Área de Formação Acadêmica 
              Freqüência        %  
Ciências Sociais Aplicadas               08      21,62   
Ciências da Saúde                05      13,51 
Ciências Exatas                             14      37,84 
Ciências Humanas                04      10,81 
Ciências da Educação                01        2,71 
Ciências Biológicas                01        2,70 
Outras                  04      10,81 
TOTAL                37       100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Observa-se na tabela 5 - Tempo de Experiência na Gestão Pública que 22 

respondentes, o que corresponde a 59,46% têm 05 anos ou mais de experiência como gestor 

público, o que pode representar uma considerável experiência dos gestores respondentes no 

que tange à experiência de atividades no setor público. Podendo, portanto, ser considerado um 

fator positivo quando se trata de gerenciamento dos recursos públicos, em busca dos melhores 

resultados possíveis, a fim de atender satisfatoriamente os usuários de tais recursos. 

 
Tabela 5- Tempo de Experiência em Gestão Pública 
         Freqüência                    %  
Menos de 01 ano             04     10,81 
Até 02 anos              05     13,51 
De 02 a 04 anos                          06     16,22 
De 05 a 10 anos                          07     18,92 
Acima de 10 anos             13     35,14 
Outro               02       5,40  
TOTAL              37       100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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No quesito relacionado a Tempo no Cargo Atual, verifica-se na tabela 6 que a maioria 

dos respondentes, ou seja, 67,57%, que corresponde a 25 pessoas, têm até 2 anos no cargo 

atual. Dos respondentes, 9, o que equivale a 24,32%, exercem a função por um período entre 

2-6 anos e, apenas, 3 desses servidores, ou seja, o equivalente a 8,11%, estão no cargo há mais 

de 7 anos. 

Tabela 6 - Tempo no cargo atual 
           Freqüência                 %  
Menos de 01 ano              12    32,43 
Até 02 anos               13    35,14 
De 02 a 03 anos                           04    10,81 
De 04 a 06 anos                           05    13,51 
Acima de 07 anos              03      8,11 
TOTAL               37     100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

No que concerne à profissão dos respondentes, observa-se pela tabela 7- Proporção da 

Profissão dos Respondentes, que 6 gestores, espontaneamente, não  responderam a esta 

questão. Dos que responderam, ou seja, 38,70%, o que equivale a 12 pessoas, se identificaram 

como professores universitários. 4 respondentes se posicionaram como biólogos; 3 são 

engenheiros; 2 são economistas; 2 geólogos e 2 arquitetos. Os demais são psicólogo, 

assistente administrativo, administrador, enfermeiro, físico e nutricionista, sendo uma unidade 

cada. Assim, se verifica, mais uma vez, a ausência de profissionais que melhor se identifique 

com as atividades gerenciais. 

 
Tabela 7 -  Proporção da profissão dos respondentes 
            Freqüência     %                 
Professor Universitário              12   38,70 
Psicólogo   01     3,23 
Assistente administrativo 01     3,23 
Administrador   01     3,23 
Arquiteto   02     6,45 
Biólogo               04   12,90 
Economista   02     6,45 
Enfermeiro   01     3,23 
Engenheiro   03     9,67 
Físico    01     3,23 
Geólogo   02     6,45 
Nutricionista   01     3,23 
TOTAL   31     100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

No que se concerne à proporção dos cargos ocupados pelos respondentes, a tabela 8 - 

Proporção dos cargos ocupados pelos respondentes evidencia-se uma concentração nos cargos 
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de Chefe de departamento, num total de 18 pessoas, ou seja, 49%. Observa-se, também, um 

número elevado de Diretores, num total de 16 respondentes, o que equivale a 43%. Os demais 

respondentes são 2 pró-reitores e 1 prefeito da Cidade Universitária. 

 

Tabela 8-  Proporção dos cargos ocupados pelos respondentes 
         Freqüência  % 
Chefe de departamento             18   49 
Diretor                16   43 
Pró-reitor               02   05 
Prefeito-CDU               01   03 
TOTAL               37            100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

A tabela 9 - Demonstração de conhecimento em Contabilidade explana 

que 27 respondentes, o equivalente a 73%, não possuem bom conhecimento na 

área específica. Provavelmente, tal fato está correlacionado ao que consta da 

tabela 4 - área de formação acadêmica, onde se constata que a maioria dos que 

responderam ao questionário, não possui formação em área contábil-

administrativa. 

 
Tabela 9- Demonstração de conhecimento em contabilidade 
       Freqüência                  % 
Nenhum            08   21,62 
Pouco             19   51,35 
Suficiente para ler           09   24,33 
Bom conhecimento           01    2,70  
TOTAL            37                100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Observa-se pela tabela 10 - Demonstração de conhecimento em Contabilidade 

Governamental, que a situação é semelhante à anterior, ou seja, fica demonstrado que 29 

respondentes, o que corresponde a 78%, não possuem bom conhecimento em contabilidade 

governamental.  

 

Tabela 10- Demonstração de conhecimento em Contabilidade Governamental 
    Freqüência  %             
Nenhum   12   32,43 
Pouco    17   45,95 
Suficiente para ler  08   21,62  
TOTAL   37              100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Verifica-se, pela tabela 11 - Acesso e conhecimento dos relatórios da auditoria interna 

- UFPE, que apenas 3 respondentes, ou seja, 8,1% conhecem e usam os relatórios de auditoria 

nas suas atividades, sempre que possível. Assim, é notório o não-uso das informações 

emanadas da auditoria, pelos gestores respondentes desta pesquisa. 

 
Tabela 11- Acesso e conhecimento dos relatórios da auditoria interna - UFPE 
    Freqüência  %             
Não conhece              11  29,73 
Conhece mais não teve acesso              15  40,54    
Conhece e teve acesso                         08  21,62 
Conhece e usa nas suas atividades        03    8,11  
TOTAL              37  100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

4.2.2 Palavra que expressa o sentimento quando da apresentação da Auditoria 

Interna para executar trabalhos de auditoria ou quando solicita documentos para este 

fim 

Com base na metodologia expressa por BARDIN (1977), as respostas foram 

agrupadas em categorias, assim expressas: POSITIVO, NEUTRO E NEGATIVO, conforme 

seu significado. 

O quadro 5 - palavra que expressa o sentimento quando da apresentação da Auditoria 

Interna para executar trabalhos auditoriais demonstra a freqüência de respostas diante da 

indagação sobre qual palavra expressaria o sentimento dos gestores quando da apresentação 

da auditoria interna da UFPE nas unidades da instituição, para executar trabalhos auditoriais, 

ou mesmo na solicitação de documentos com esta finalidade. 
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     Quadro 5- Palavra que expressa o sentimento do respondente quando da apresentação da   
     Auditoria Interna para executar trabalhos auditoriais 

POSITIVO Q NEUTRO Q NEGATIVO Q 
Necessária 3 Controle 1 Insegurança 3 
Bem vinda 2 Acompanhamento 1 Ansiedade 1 

Colaboração 3 Controle Interno 1 Preocupação 1 

Positiva 1 Nenhum 1 Problema 1 
Orientação 1 Ignoro 1 Complicação 1 
Ação corretiva 1 Desconheço 1 Confuso 1 

Ótimo 1 Pouco atuante 1 - - 

Parceria 1 Responsabilidade 1 - - 

Solícita 1 Investigação 1 - - 

Salutar 1 Fiscalização 1 - - 

Transparência 1 Normal 1 - - 

- - Ausência 1    
Totais 16   12   8 

       Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

O quadro acima demonstra maior tendência para uma abordagem positiva, 

acumulando 16 respondentes, ou seja, 44,44% da amostra de gestores que responderam esta 

questão, conforme as palavras ali constantes. Para os casos que tiveram uma posição neutra, 

também de acordo com as palavras expressas pelos respondentes, observa-se um razoável 

valor absoluto, ou seja, 12 respondentes (33,33%) tenderam nesta direção e os que se 

posicionaram negativamente totalizaram 08 pessoas, ou 22,23%. Ressalta-se, assim, um 

equilíbrio entre as tendências positivas e neutras dos respondentes, o que, de certo modo, tal 

realidade é carente de melhoria na direção dos sentimentos positivos, principalmente quando a 

Auditoria Interna  caminhar na direção de uma unidade inserida no processo administrativo da 

instituição, sempre buscando auxiliar os tomadores de decisões não apenas no sentido 

burocrático, legalista ou formal, mas, envidando esforços direcionados aos aspectos 

operacionais da organização, imbuída dos aspectos da eficiência, economicidade, eficácia e 

efetividade, bem como com  a preocupação de avaliar o desempenho e os resultados 

alcançados pela gestão e estimular os dirigentes a um contínuo aperfeiçoamento das suas 

ações em busca de melhores resultados. 
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4.2.3 Percepção dos gestores sobre as funções da Auditoria Interna 

 
Esta parte do questionário teve como objetivo detectar a percepção dos gestores da 

UFPE sobre as funções da Auditoria Interna. Para tal intento, a mesma foi subdividida em 3 

dimensões, conforme abaixo se detalha: 

A DIMENSÃO 1 - Trata da percepção dos gestores, quanto ao relacionamento da 

Auditoria Interna com as demais unidades. Desta dimensão fazem parte 6 assertivas, 

identificadas no questionário pelos itens 3.1.1 a 3.1.6, as quais passam a ter suas respostas 

analisadas: 

Nesta assertiva, 1 gestor não respondeu. Dos que responderam, conforme a tabela 

12, a Auditoria age de forma coercitiva junto a sua unidade, houve uma concentração no 

sentido de discordância, atingindo um total de 22 respondentes (61,10%). No que tange 

aos que não souberam responder, verifica-se um total de 11 gestores, ou seja, 30,56%.  Os 

que concordaram correspondem a um percentual de 8,34%, ou seja, apenas 3 

respondentes. Numa visão global das respostas, pode-se dizer que estas se direcionaram a 

aspectos positivos, no que refere a uma nova visão no proceder de trabalhos auditoriais, 

ou seja, a não coercitividade junto aos auditados. 

 
Tabela 12- A Auditoria Interna age de forma coercitiva junto á sua unidade 
                               Freqüência      %             
Discorda totalmente           16  44,44 
Discorda parcialmente           06  16,66    
Indiferente, não sabe           11  30,56 
Concorda parcialmente           03    8,34   
TOTAL            36    100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Verifica-se pela tabela 13- A Auditoria Interna, através de meios comunicativos, 

sugere melhorias no modo de gerir os recursos públicos, que a maioria dos respondentes 

posicionou-se como discordante da assertiva que trata de sugestões emanadas da Auditoria 

Interna direcionadas aos gestores, para a melhoria da gestão dos recursos públicos. Constata-

se que 16 respondentes (43,24%), estão na faixa de discordância, parcial ou totalmente. 

Destaca-se, também, que apenas 12 respondentes, o que corresponde a um percentual de 

32,43%, concordaram parcialmente e, irrisoriamente, somente 2 gestores concordaram 

totalmente. Assim, detecta-se á luz destas respostas, uma percepção negativa quanto ao papel 

da Auditoria Interna em assessorar os gestores da instituição. 
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Tabela 13- A Auditoria interna, através de meios comunicativos, sugere melhorias no modo de 
gerir os recursos públicos 
                             Freqüência  %             
Discorda totalmente        12            32,43 
Discorda parcialmente        04            10,81    
Indiferente, não sabe        07            18,92 
Concorda parcialmente        12            32,43    
Concordo totalmente        02              5,41   
      TOTAL         37              100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Conforme a tabela 14- A Auditoria Interna tem pautado em aspectos mais formais e/ou 

legais do que gerenciais, a concentração das respostas a esta assertiva se direcionou à posição 

de não sabe, com um total de 18 respondentes (48,65%). Tal fato pode ter correlação com o 

que está demonstrado na tabela 11, onde 70,27% dos gestores que responderam aquela 

questão disseram não conhecer os relatórios de Auditoria ou conhecê-los mais não ter tido 

acesso. Como concordante desta questão, parcial ou totalmente, temos 40,55%, ou seja, 15 

pessoas. Este fato também demonstra aspectos negativos,quando se considera o papel da 

Auditoria em suportar os gestores nas suas tomadas de decisões, ou seja, no sentido de que 

esta foque não só os aspectos formais, legalistas e sim, também e com muita ênfase, que haja 

um direcionamento para o aspecto gerencial, conforme as novas demandas globais da 

sociedade. 

 
Tabela 14- A Auditoria interna tem se pautado em aspectos mais formais e/ou legais do que 
gerenciais 
                             Freqüência  %             
Discorda totalmente        02             5,40 
Discorda parcialmente        02             5,40    
Indiferente, não sabe        18           48,65  
Concorda parcialmente        10           27,03  
Concordo totalmente        05                       13,52       
      TOTAL         37           100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Na tabela 15- A Auditoria Interna tem sido participativa com a sua unidade, no sentido 

de suportar as tomadas de decisões administrativas, fica demonstrado que apenas 24,32% dos 

respondentes, ou seja, 9 pessoas concordaram, parcial ou totalmente, com a assertiva; 15 

gestores (40,54%) tenderam a discordar da questão e 35,14%, equivalente a 13 respondentes, 

não souberam responder.  



71 
 

Observa-se, portanto, que a preponderância das respostas foi daqueles que não 

concordaram e dos que não souberam responder, demonstrando, assim, mais uma vez, que os 

gestores que responderam o questionário tenderam em não perceber a Auditoria Interna como 

sua aliada, no sentido de assessorá-los nas suas tomadas de decisões administrativo-

gerenciais. 

 
Tabela 15- A Auditoria Interna tem sido participativa com a sua unidade, no sentido de suportar 
as tomadas de decisões administrativas 
                             Freqüência  %             
Discorda totalmente       12             32,43 
Discorda parcialmente       03               8,11     
Indiferente, não sabe       13             35,14  
Concorda parcialmente       08             21,62  
Concordo totalmente       01               2,70      
      TOTAL        37               100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
 

Neste quesito referente à questão representada na tabela 16- A Auditoria Interna tem 

promovido encontros, no sentido de apresentar novas visões de gestão pública, observa-se que 

25 pessoas (67,57%), posicionaram-se como discordante, total ou parcialmente e 8, ou seja, 

21,62% não souberam responder. Como concordante parcial verifica-se 4 respondentes, o que 

corresponde a 10,81%, e a alternativa concordo totalmente não recebeu nenhuma resposta. 

Outra vez, esta realidade demonstra um distanciamento da Auditoria Interna, no que concerne 

ao foco gerencial que deveria ter. As respostas demonstram que os gestores não percebem 

preocupação por parte da Auditoria Interna, no sentido de auxiliá-los no processo da gestão 

pública. 

 
Tabela 16- A Auditoria Interna tem promovido encontros, no sentido de apresentar novas visões 
de gestão pública 
                             Freqüência    %             
Discorda totalmente       19              51,35 
Discorda parcialmente       06              16,22     
Indiferente, não sabe       08              21,62  
Concorda parcialmente       04              10,81  
Concordo totalmente        -                 -        
      TOTAL        37                           100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Pela tabela 17- A Auditoria Interna mantém frequentemente diálogo laboral com as 

demais unidades, constata-se que 26 respondentes (70,27%) discordaram total ou 

parcialmente e 7 gestores se mantiveram numa posição nula ou não souberam responder. No 
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que se refere aos concordantes, observa-se 4 pessoas, num percentual de 10,81%, denotando, 

assim, uma concentração esmagadora naqueles que discordam da assertiva.  

Portanto, fica clara a percepção dos gestores sobre a auditoria interna, como não 

integrante do processo gerencial. 

 

Tabela 17- A Auditoria Interna tem freqüentemente mantido diálogo laboral com as demais 
unidades 
                                     Freqüência                 %  
Discorda totalmente    18   48,65 
Discorda parcialmente                08   21,62     
Indiferente, não sabe    07   18,92  
Concorda parcialmente                03   8,11  
Concordo totalmente    01   2,70       
      TOTAL                 37    100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

A distribuição da freqüência sobre a percepção quanto ao relacionamento da Auditoria 

Interna com as demais unidades da instituição está representada no Gráfico 1. Conforme se 

pode observar, os respondentes que discordam totalmente se sobressaem em relação aos que 

concordam totalmente. 
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Gráfico 1 - Distribuição de frequência sobre a percepção 
quanto ao relacionamento da auditoria interna com as 

unidades
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Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

DIMENSÃO 2: A percepção quanto às contribuições da Auditoria Interna, no sentido de 

auxiliar os gestores no alcance dos resultados gerenciais e nas suas avaliações.  

Esta dimensão está subdividida em 12 assertivas, identificadas no questionário entre os 

itens 3.2.1 e 3.2.12, cujas respostas abaixo são analisadas: 

Verifica-se, na tabela 18- A Auditoria Interna contribui para a melhoria nas tomadas 

de decisões administrativas que, apenas 3 pessoas, correspondendo a 8,11%, concordaram 

totalmente com a assertiva; 9 respondentes, o que equivale a 24,32%, por sua vez, disseram 

concordar parcialmente. Dos respondentes, 9 não se posicionaram diante da questão e, 16 

gestores, o que equivale a 43,24%, discordaram, parcial ou totalmente.  



74 
 

Chama-se atenção, para o fato de ter havido uma quantidade ínfima de respostas 

totalmente concordantes com a questão. 

 
Tabela 18- A Auditoria Interna contribui para a melhoria nas tomadas de decisões 
administrativas 
                                Freqüência   %  
Discorda totalmente   11  29,73 
Discorda parcialmente               05  13,51    
Indiferente, não sabe   09  24,33 
Concorda parcialmente               09  24,32  
Concordo totalmente   03    8,11       
      TOTAL                37   100 

Fonte: Pesquisa de campo, 2009. 
 

No que concerne aos números constantes da tabela 19- A Auditoria Interna tem feito 

recomendações no sentido de ajustar ou mesmo corrigir situações que mereçam tal atitude, o 

percentual maior de respondentes se concentrou como discordantes totalmente, alcançando o 

percentual de 29,73%%, ou seja, 11 pessoas. Posicionaram-se como discordantes parciais 6 

gestores (16,22%); Nesse quesito 7 gestores (18,92%) não souberam responder; 9 deles 

(24,32%) concordaram parcialmente e 4 (10,81%) concordaram totalmente. Assim, os 

discordantes alcançaram um percentual de 45,95%. 

Diante do exposto, pode-se inferir que a maioria dos respondentes continua sem 

perceber a Auditoria Interna com foco na gestão, conforme preceitua a nova literatura 

mundial sobre o tema, no sentido de que esta técnica contábil deixe de ter suas atenções 

voltadas apenas para as questões formais, mas também, e com certo ímpeto, agregue valor ao 

processo gerencial da organização. 

 
Tabela 19-  A Auditoria interna tem feito recomendações no sentido de corrigir situações que 
mereçam tal fato 
                             Freqüência   %  
Discorda totalmente   11  29,73 
Discorda parcialmente               06  16,22  
Indiferente, não sabe   07  18,92 
Concorda parcialmente               09  24,32  
Concordo totalmente   04  10,81       
      TOTAL                37   100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Constata-se, pela tabela 20- A Auditoria tem contribuído para a melhoria da atuação 

da sua unidade que os que concordaram com a assertiva, de modo parcial ou totalmente, 

representam a minoria dos respondentes (25%), ou seja, 9 pessoas, ressaltando-se que 1 gestor 
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não respondeu a esta questão. Poucos gestores percebem visão gerencial no papel 

desempenhado pela Auditoria Interna, junto às demais unidades. 

 
Tabela 20-  A Auditoria Interna tem contribuído para a melhoria da atuação da sua unidade 
                                   Freqüência   %  
Discorda totalmente   09  25,00 
Discorda parcialmente              07  19,44    
Indiferente, não sabe   11  30,56 
Concorda parcialmente              08  22,22 
Concordo totalmente              01    2,78       
      TOTAL               36   100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Na questão 21-A Auditoria Interna intervém junto às demais unidades, no sentido de 

promover capacitação junto aos membros e assim mantê-los atualizados e estimulados para 

um melhor desempenho, apenas 6 respondentes concordaram parcialmente e nenhum 

concordou totalmente, representando, pois, quase uma ignorância total do papel gerencial da 

Auditoria Interna, do restante, 64,87%, correspondente a 24 pessoas, discordaram total ou 

parcialmente e sete respondentes, (18,92%) não souberam responder. 

 

Tabela 21-  A Auditoria Interna intervém junto às demais unidades, no sentido de promover 
capacitação junto aos membros e assim mantê-los atualizados e estimulados para um melhor 
desempenho 
                                    Freqüência      %             
Discorda totalmente   18   48,65 
Discorda parcialmente               06  16,22  
Indiferente, não sabe   07  18,92 
Concorda parcialmente               06  16,21 
Concordo totalmente    -     -     
      TOTAL               37   100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Verifica-se, pela tabela 22- A Auditoria Interna tem reforçado junto às demais 

unidades, a importância de uma devida estrutura física e humana, que a tendência maior foi 

pela discordância, o que representa 26 pessoas (70,27%). Como concordantes, tem-se apenas 

07 respondentes, o que equivale a 18,92%.  

Vale ressaltar, portanto, que a tendência geral, até aqui, tem sido no sentido de, a 

maioria dos gestores respondentes não perceberam preocupação de cunho administrativo nos 

procedimentos da auditoria interna. Ou seja, os responsáveis pela gestão das unidades não se 

sentem auxiliados, nas suas tomadas de decisões, pela auditoria interna da UFPE. 
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Tabela 22-  A Auditoria interna tem reforçado, junto as demais unidades, a importância de uma 
devida estrutura física e humana 
                             Freqüência   % 
Discorda totalmente         20           54,05 
Discorda parcialmente         06           16,22  
Indiferente, não sabe         04           10,81 
Concorda parcialmente         05           13,51 
Concordo totalmente         02             5,41       
      TOTAL          37            100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Aqui, observam-se, mais uma vez, um reduzido número de concordantes com a 

assertiva, ou seja, apenas 7 pessoas (18,92%), concordaram parcial ou totalmente com a 

questão que trata dos aspectos da economia, eficiência, eficácia e efetividade, quando das 

tomadas de decisão, nas quais hajam envolvidas aplicações de recursos públicos. Do total de 

gestores que responderam esta afirmativa, 23 discordaram total ou parcialmente (62,16%). 

Destaca-se, ainda, que os discordantes totalmente (45,95%), correspondentes a 17 gestores. 

Constata-se, que os que percebem a economia, a eficiência, a eficácia e a efetividade 

como ingredientes prioritários de uma nova gestão pública, na qual são manuseados recursos 

de mesma natureza, ainda é um número muito irrisório de pessoas. Nesta questão, apenas 1 

respondente concordou totalmente. 

 
Tabela 23-  A Auditoria interna tem contribuído para uma gestão que tenha os aspectos da 
economia, eficiência, eficácia e efetividade como privilégio nas tomadas de decisões 
                              Freqüência    %  
Discorda totalmente            17  45,95 
Discorda parcialmente            06  16,21   
Indiferente, não sabe            07  18,92 
Concorda parcialmente            06  16,22 
Concordo totalmente            01    2,70    
      TOTAL             37   100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

A tabela 24- O corpo técnico da Auditoria Interna demonstra que está capacitado pra 

assessorar os gestores nas suas tomadas de decisões administrativas demonstra um percentual 

elevado daqueles que não souberam responder, alcançando um patamar de 45,95%, 

correspondendo a 17 gestores.  

Esta posição pode denotar um provável distanciamento entre os gestores das demais 

unidades da instituição e a sua Auditoria interna. Realidade esta que pode se direcionar para o 

detrimento das relações entre a unidade de controle interno e as demais unidades e, assim, 
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comprometer possíveis agregações de valor da auditoria interna para o processo gerencial da 

entidade. 

 
Tabela 24- O corpo técnico da auditoria interna demonstra que está capacitado pra assessorar 
os gestores nas suas tomadas de decisões administrativas 
                             Freqüência   %  
Discorda totalmente   03    8,11 
Discorda parcialmente   05  13,51     
Indiferente, não sabe   17  45,95  
Concorda parcialmente   08  21,62 
Concordo totalmente   04  10,81       
      TOTAL                37   100 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

Verifica-se nas respostas da afirmativa que trata de instrumentos de mensuração e 

avaliação de resultados alcançados pela gestão, que apenas 7 respondentes (18,92%), 

concordaram parcialmente no sentido de que a Auditoria tem sugerido o uso de instrumentos 

que avaliem o desempenho e os resultados alcançados pelos gestores no processo gerencial da 

organização. Nenhum respondente concordou totalmente com a afirmativa, o que requer forte 

reflexão.  Assim, fica evidente que a Auditoria interna da UFPE desenvolve as suas atividades 

desprovida de visão gerencial, no sentido de auxiliar os gestores a otimizarem o uso dos 

recursos públicos e alcançar os melhores resultados possíveis, na direção de uma maior 

satisfação aos usuários dos bens e serviços públicos: os cidadãos. 

 
Tabela 25- A auditoria interna tem colocado à disposição ou sugerido aos gestores instrumentos 
para mensurar e avaliar desempenho e resultados 
                                   Freqüência   %  
Discorda totalmente   13  35,13 
Discorda parcialmente               06  16,22    
Indiferente, não sabe   11  29,73 
Concorda parcialmente               07                      18,92 
Concordo totalmente     -     -      
      TOTAL                37   100 
Fonte: Pesquisa de campo, 2009.   

Com relação à afirmativa sobre se as recomendações da Auditoria Interna estão focadas 

nos resultados a serem alcançados pela gestão, 4 respondentes (10,81%), concordaram 

totalmente e 8 (21,62%), concordaram parcialmente. Chama-se atenção para o grande número 

dos que não souberam responder a assertiva, o que corresponde a 14 pessoas, ou seja, 37,84%.  

O percentual de concordantes totalmente, por sua vez, pode ser considerado muito 

representativo no aspecto negativo, pois denota, mais uma vez, a percepção dos gestores 

respondentes sobre a auditoria interna da UFPE, num contexto gerencial. 
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Tabela 26- As recomendações exaradas pela Auditoria Interna são relevantes, por terem foco 
nos resultados a serem alcançados 
                             Freqüência           %             
Discorda totalmente        06   16,22 
Discorda parcialmente        05   13,51     
Indiferente, não sabe        14   37,84  
Concorda parcialmente        08   21,62 
Concordo totalmente        04   10,81        
   
      TOTAL         37   100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Verifica-se, pela tabela 27- Os trabalhos da Auditoria Interna têm se direcionado, com 

freqüência, a aspectos operacionais do que a questões legalistas, que nenhum respondente  

concordou totalmente e, apenas 06 (16,22%), concordaram parcialmente.  

Constata-se, portanto, que um número inexpressivo de gestores que responderam  esta 

afirmativa percebem aspectos operacionais nos trabalhos executados pela auditoria interna .  

Vale ressaltar, também, que 19 pessoas (51,35%) indicaram não saber responder a 

referida questão. Tal fato talvez seja influenciado pelo que consta nas respostas do item 2.3 do 

questionário, tabela 11, onde 70,27% dos respondentes afirmaram não conhecer ou conhecer 

mais não ter acesso aos relatórios da Auditoria Interna. 

 
Tabela 27- Os trabalhos e recomendações da Auditoria têm se direcionado mais a aspectos 
operacionais do que aos legalistas e formais 
                             Freqüência     %             
Discorda totalmente        08   21,62 
Discorda parcialmente        04   10,81     
Indiferente, não sabe        19   51,35  
Concorda parcialmente        06   16,22 
Concordo totalmente         -      - 
      TOTAL         37   100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
     

Através da tabela 28- Os relatórios da Auditoria Interna são claros e objetivos, 

observa-se situação similar à questão anterior. Ou seja, a maioria dos respondentes, 20 

pessoas (55,55%) não souberam responder, provavelmente pelo mesmo motivo destacado na 

análise da resposta da afirmativa 3.2.10. Ressalta-se, também, que 01 pessoa não respondeu a 

esta questão. 
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Tabela 28- Os relatórios exarados da Auditoria Interna são claros e objetivos 
                                 Freqüência    %             
Discorda totalmente   02   5,56 
Discorda parcialmente  02   5,56     
Indiferente, não sabe              20            55,55  
Concorda parcialmente             09            25,00  
Concordo totalmente              03   8,33     
      TOTAL               36   100 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

Observa-se, pela tabela 29- A Auditoria Interna trabalha de forma integrada com 

órgãos e instituições, no sentido de contribuir com as demais unidades da UFPE, para a boa e 

regular aplicação dos recursos públicos, um número expressivo de gestores que não souberam 

responder, ou seja, 16 deles, o que corresponde a 43,24%. Denotando, assim, um considerável 

distanciamento entre os gestores das unidades e a auditoria interna. 

Tal situação provavelmente tem correlação com a assertiva 3.1.6 do questionário, onde 

a tabela 18aponta que 70,27%, ou seja, 26 respondentes discordam, total ou parcialmente, da 

afirmativa de que a auditoria interna mantém frequentemente, diálogo laboral com as 

unidades. 

 
Tabela 29- A Auditoria Interna trabalha de forma integrada com órgãos e instituições, no 
sentido de contribuir com as demais unidades da UFPE, para a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos 
                             Freqüência  %             
Discorda totalmente        07    18,92 
Discorda parcialmente        03      8,11     
Indiferente, não sabe        16                43,24 
Concorda parcialmente                    08                21,62  
Concordo totalmente        03      8,11         
      TOTAL         37     100 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

Veja-se o gráfico 2, o qual ilustra a percepção quanto às contribuições da Auditoria 

Interna, no sentido de auxiliar nos resultados gerenciais e nas suas avaliações. 
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Gráfico 2 - Distribuição de frequência sobre a percepção quanto às 
contribuições da auditoria interna, no sentido de auxiliar no alcance dos 

resultados gerenciais e nas suas avaliações
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     Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

 

DIMENSÃO 3 - A percepção quanto ao acompanhamento e controle de ajustes 

sugeridos pela auditoria interna e outros órgãos responsáveis pela averiguação da boa 

aplicação dos recursos públicos, a exemplo da CGU, TCU etc. 

 

Esta dimensão está subdividida em 4 assertivas, identificadas no questionário pelos 

números 3.3.1 a 3.3.4, as quais passam a ser analisadas: 

 

Também nesta questão observa-se um percentual elevado de respondentes que não 

souberam responder tal afirmativa. Ou seja, foram 19 gestores (51,35%). Mais uma vez 
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correlaciona-se tal realidade com outros itens comentados anteriormente que trata sobre o 

distanciamento da Auditoria interna e as demais unidades da instituição UFPE. 

 
Tabela 30- A auditoria Interna tem acompanhado o controle da implementação e cumprimento 
de recomendações de sua autoria e de outros órgãos de controle 
                             Freqüência  %             
Discorda totalmente        04            10,81 
Discorda parcialmente        02              5,40     
Indiferente, não sabe        19                        51,35 
Concorda parcialmente                    06                          16,22  
Concordo totalmente        06                          16,22 
      TOTAL         37             100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Verifica-se pela tabela 31- a Auditoria interna tem se preocupado em relatar e 

esclarecer os gestores sobre os resultados gerenciais alcançados por eles nas suas decisões 

administrativas, que nenhum respondente concordou totalmente com a afirmativa e apenas 7 

deles (18,92%), concordou parcialmente. Acrescenta-se, ainda,  que 45,94%, ou seja, 17 

gestores discordaram total ou parcialmente e 13 não souberam responder.  

Este fato, portanto, vem reforçar a idéia de que, apenas uma minúscula parte dos 

gestores, percebe na Auditoria interna da UFPE uma preocupação maior com a questão 

gerencial propriamente dita e, consequentemente, com os resultados oriundos das tomadas de 

decisões administrativas por parte dos dirigentes, principalmente nos aspectos da 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, afim de que se atenda, da melhor maneira 

possível, aos anseios dos usuários dos bens e serviços públicos: os cidadãos. 

 

Tabela 31- A Auditoria Interna tem se preocupado em relatar e esclarecer os gestores sobre os 
resultados gerenciais alcançados por eles nas suas decisões administrativas 
                             Freqüência   %  
Discorda totalmente         09            24,32 
Discorda parcialmente         08            21,62  
Indiferente, não sabe         13                        35,14 
Concorda parcialmente                     07                        18,92 
Concordo totalmente          -               -       
      TOTAL           37                         100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Também nesta questão percebe-se que os gestores respondentes não vêem a Auditoria 

Interna participando e agregando valor à gestão, num contexto gerencial, inclusive se 

preocupando com o desempenho dos gestores, bem como com os resultados alcançados por 
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eles. Pois, pela tabela 32, nenhum respondente concordou totalmente com a assertiva e apenas 

5 pessoas (13,51%) concordaram parcialmente.  

Chama-se a atenção, também, ao fato de que 20 gestores que responderam o 

questionário discordaram parcial ou totalmente da afirmativa, o que corrobora o que foi 

comentado anteriormente nesta direção, ou seja, sobre a percepção dos gestores quanto ao 

papel que a Auditoria Interna vem desempenhando junto às demais unidades, num contexto 

de agregação de valor ao processo gerencial e, consequentemente, desenvolvendo seus 

trabalhos auditoriais também na modalidade operacional e não apenas com foco formal ou 

legalista, nos moldes tradicionais. 

 

Tabela 32- A Auditoria Interna tem se preocupado em motivar os gestores, com base no 
feedback das suas ações gerenciais 
                             Freqüência  %             
Discorda totalmente        10            27,03 
Discorda parcialmente        10            27,03     
Indiferente, não sabe        12                        32,43 
Concorda parcialmente                    05                        13,51  
Concordo totalmente          -                -       
      TOTAL         37              100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Observa-se, aqui, resultado semelhante às respostas das assertivas anteriores desta 

dimensão do questionário.  Pois, mais uma vez, nenhum respondente concordou totalmente 

com a afirmativa e, apenas 08 (21,62%) concordaram parcialmente. 

Os discordantes, total ou parcialmente, somam 15 pessoas (40,54%). Salienta-se, 

também, que um percentual elevado (37,84%), equivalente a 14 gestores, não souberam 

responder a referida afirmativa. 

 

Tabela 33- A auditoria interna tem sugerido ou influenciado a criação ou inovação de 
mecanismos de avaliação da gestão e dos seus resultados 
                             Freqüência  %             
Discorda totalmente        09             24,32 
Discorda parcialmente        06             16,22     
Indiferente, não sabe        14                         37,84 
Concorda parcialmente                    08                         21,62  
Concordo totalmente          -                 -       
      TOTAL         37              100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Veja-se o gráfico 3: 
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Gráfico 3 - Distribuição sobre a percepção dos gestores 
da UFPE quanto ao acompanhamento e controle de 

ajustes sugeridos pela audiotria interna e outros orgãos 
responsáveis pela averiguação da boa aplicação dos 

recursos públicos
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 Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

 

Buscando atingir o objetivo desta pesquisa científica, também foram realizados 

cruzamentos entre variáveis constantes do questionário, conforme abaixo se comenta: 

As assertivas da dimensão1 do questionário se direcionam, conforme seus conteúdos, 

no sentido de melhor perceber o relacionamento da Auditoria Interna com as demais unidades 

da instituição. Assim, através do quadro 6, alguns dados relevantes merecem atenção: dos 

respondentes que têm formação em Ciências Sociais Aplicadas, os quais, teoricamente, 

possuem conhecimentos administrativo-gerenciais, apenas 6% das respostas concordaram 

totalmente com as afirmativas desta dimensão, e 29% concordaram parcialmente, perfazendo 

um percentual total de 35% de concordâncias. Para os discordantes e os que não souberam 

responder, o percentual é de 65% de respostas, o que, no nosso entendimento, é um percentual 

bastante elevado.  
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Dos que têm formação em Ciências Humanas, também se encontra o mesmo 

percentual de concordâncias, parcial ou totalmente (35%,) sendo 5% de concordâncias totais.  

Daqueles que não têm formação na área das Ciências Administrativas, a exemplo das 

Ciências Exatas, observa-se um menor percentual de concordâncias parcial ou totalmente, o 

que corresponde a 17% das respostas das afirmativas desta dimensão.  

Daqueles com formação em Ciências da Saúde, também 17% das respostas foram no 

sentido de concordar, parcial ou totalmente, e, 83%, discordaram ou tiveram posição nula. 

De modo geral, observa-se a tendência de discordância, bem como de posições nulas,  

no que concerne às afirmativas da dimensão 1 do questionário, quando consideradas as 

formações acadêmicas.  

Quadro 6- Formação acadêmica versus percepção dos gestores no que concerne 

ao relacionamento da Auditoria Interna com as demais unidades da UFPE (1.3 X 3.1). 

 Formação acadêmica 

Outras 

Ciências 

Ciências Soc. 

Aplicadas 

Ciências da 

Saúde 

Ciências 

Exatas 

Ciências 

Humanas 

Total 

Discordo 

totalmente 

N % N % N % N % N % 79 
15 50 20 43 08 22 32 38 04 17 

Discordo 

parc. 

05 17 05 10 07 19 09 11 03 13 29 

Não sabe 06 20 06 12 15 42 29 34 08 35 64 

Concordo 

parcialm. 

03 10 14 29 05 14 11 13 07 30 40 

Concordo 

totalmente 

01 3 03 6 01 03 03 04 01 05 09 

Total *30 100 *48 100 *36 100 *84 100 23 100 221 

* Números possíveis de respostas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

As afirmativas da dimensão 2 do questionário têm como objetivo, conforme se 

observa nos seus conteúdos, detectar a percepção dos respondentes quanto às contribuições da 

Auditoria interna, no sentido de auxiliar os gestores, no alcance dos resultados gerenciais e 
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nas suas avaliações. Assim, por meio do quadro 7 – Formação acadêmica versus percepção 

dos gestores quanto às contribuições da Auditoria Interna no sentido de auxiliar no alcance 

dos resultados e nas suas avaliações, percebem-se, também, alguns números relevantes, 

merecedores de destaque: 

Dos respondentes com formação acadêmica em Ciências Sociais Aplicadas, 53% das 

respostas se posicionaram como discordantes ou não souberam responder às afirmativas desta 

dimensão, o que pode ser considerado como um alto índice, levando-se em consideração a 

área de formação das pessoas respondentes. O percentual de concordâncias, parcial ou 

totalmente, foi de 47%.  

Nas Ciências Exatas, apenas 16% concordaram parcial ou totalmente e, 84% 

correspondem àquelas que discordaram de modo parcial ou total, bem como às que tiveram 

posição nula.  

Dos que têm formação em Ciências Humanas, 46% das respostas foram no sentido de 

concordar, parcial ou totalmente e 54% discordaram parcialmente ou tomaram posição nula.  

Vale ressaltar, no entanto, que nesta formação, nenhum respondente discordou totalmente das 

assertivas. Dos que têm formação em Ciências da Saúde, 87% foram discordante, parcial ou 

totalmente, ou tiveram posição nula. Apenas 13%, portanto, concordaram parcial ou 

totalmente. 

Quadro 7- Formação acadêmica versus percepção dos gestores quanto às contribuições da 

Auditoria Interna, no sentido de auxiliá-los no alcance dos resultados e nas suas avaliações (1.3 x 

3.2) 

 Formação acadêmica 

Outras 

Ciências 

Ciências Soc. 

Aplicadas 

Ciências da 

Saúde 

Ciências 

Exatas 

Ciências 

Humanas 

Total 

Discordo 

totalmente 

N % N % N % N % N % 125 
21 35 29 31 17 24 58 34 - - 

Discordo 

parc. 

13 08 08 20 28 23 14 02 04 61 

Não sabe 19 32 13 14 25 35 61 36 24 50 142 

Concordo 

parc. 

10 17 31 33 09 12 20 12 19 40 89 
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Concordo 

totalmente 

02 03 13 14 01 01 06 04 03 06 25 

Total *60 100 *94 100 *72 100 *168 100 48 100 442 

* Números possíveis de respostas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

No que concerne às assertivas da dimensão 3, o conteúdo se direciona no sentido de 

detectar a percepção dos gestores, no que se refere ao acompanhamento e controle de ajustes 

sugeridos pela Auditoria Interna e outros órgãos responsáveis pela averiguação da boa 

aplicação dos recursos públicos. Neste sentido, através do quadro 8, verifica-se alguns dados 

relevantes, os quais passam a ser analisados: dos que têm formação em Ciências Sociais 

Aplicadas, 66% das respostas se posicionaram como discordantes, totais ou parciais, ou 

tiveram posição nula. Restando, portanto 34% para as que concordaram parcial ou totalmente. 

O que denota, mais uma vez, uma não-percepção, por parte dos gestores com formação na 

área administrativa, do papel gerencial desempenhado pela Auditoria Interna. 

Das pessoas de Ciências Exatas, apenas 14% das respostas concordaram parcial ou 

totalmente e, 86%, discordaram ou mantiveram posição nula. 

 Dos que têm Ciências Humanas como formação acadêmica, 81% das respostas 

discordaram ou se posicionaram como indiferentes às assertivas, percebendo-se, assim, 

patamares irrelevantes naqueles que concordaram com as afirmativas desta dimensão.  

Daqueles que pertencem á área de Ciências da Saúde, 50% das respostas foram 

discordantes e 25% tiveram posição nula. Restando, portanto, 25% para as que concordaram.  

Dos respondentes das Ciências Humanas, apenas 19% das respostas concordaram com 

as afirmativas desta dimensão do questionário.  

Reforçando, assim, a conclusão de que os gestores respondentes do questionário desta 

pesquisa não percebem a Auditoria Interna como integrante do processo gerencial, ou seja, 

não conduz os seus trabalhos à modalidade de auditoria operacional, com foco na avaliação de 

desempenho e resultados das ações gerenciais, inclusive, suportando os gestores da instituição 

com informações úteis que lhes sirvam para tomar as melhores decisões e, assim, alcanças os 

melhores resultados possíveis no manuseio dos recursos públicos. 
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Quadro 8- Formação acadêmica versus percepção dos gestores quanto ao acompanhamento e 

controle de sugestões emanadas da Auditoria Interna e de outros órgãos, a exemplo de CGU, 

TCU etc. (1.3 x 3.3) 

 Formação acadêmica 

Outras 

Ciências 

Ciências Soc. 

Aplicadas 

Ciências da 

Saúde 

Ciências 

Exatas 

Ciências 

Humanas 

Total 

Discordo 

totalmente 

N % N % N % N % N % 32 
02 10 10 31 06 25 14 25 - - 

Discordo 

parc. 

05 25 07 22 06 25 05 09 03 19 26 

Não sabe 09 45 04 13 06 25 29 52 10 62 58 

Concordo 

parc. 

02 10 10 31 05 21 06 11 03 19 26 

Concordo 

totalmente 

02 10 01 03 01 04 02 03 - - 06 

Total *20 100 *32 100 *24 100 *56 100 16 100 148 

* Números possíveis de respostas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Observa-se, através do quadro 9 – Cargo ocupado versus percepção dos gestores 

quanto ao relacionamento da Auditoria Interna com as demais unidades, que dos chefes de 

departamento que responderam ao questionário, apenas 10% das respostas foram no sentido 

de concordar parcial ou totalmente com as assertivas desta dimensão do questionário. As 

respostas discordantes alcançaram um percentual de 50% e 40% foi do tipo não sei responder.  

Quando se trata de cargo de diretor, portanto, o percentual de respostas concordantes, parcial 

e totalmente, se eleva para 30%, enquanto as que discordam, também de modo parcial ou 

total, correspondem a 50%. As que se posicionaram como não sei totalizaram 20%. No que 

concerne ao titular da Prefeitura da Cidade Universitária, 50% das suas respostas foram de 

discordância, 33% de concordância e 17% das respostas consta da coluna do questionário que 

corresponde a “não sabe responder”. Finalmente, dos pró-reitores respondentes, 58% das 

respostas desta dimensão foi no sentido de concordar, parcial ou totalmente; 34% se 

direcionaram no sentido da concordância e 08% correspondem a não sei.  
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Observa-se, portanto, que a menor concentração de respostas concordantes encontra-se nos 

chefes de departamentos, ou seja, são os que menos vêem a Auditoria Interna com um olhar 

gerencial e de assessoramento. 

 
Quadro 9- Cargo ocupado versus percepção dos gestores quanto ao relacionamento 

da Auditoria Interna com as demais unidades. 

 

 
 
 
Alternativas 
 

 
CARGOS OCUPADOS 

Chefe de 

departamento 

Diretor Prefeito Pró-reitor Total 

Discordo 

totalmente 

N % N % N % N % 79 
42 39 32 34 03 50 02 17 

Discordo 

parc. 

12 11 15 16 - - 02 17 29 

Não sabe 43 40 19 20 01 17 01 08 64 

Concordo 

parc. 

09 08 25 26 02 33 04 33 40 

Concordo 

totalmente 

02 02 04 04 - - 03 25 09 

Total *108 100 *95 100 *06 100 12 100 221 

* Números possíveis de respostas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

  

Nesta dimensão do questionário, verifica-se através do quadro 10 – Cargo ocupado 

versus percepção dos gestores quanto às contribuições da Auditoria Interna, no sentido de 

auxiliar no alcance dos resultados gerenciais e nas suas avaliações, que apenas 10% das 

respostas dos chefes de departamento que responderam ao questionário foram no sentido de 

concordar parcial ou totalmente. No campo da discordância, tem-se um percentual de 52% e 

38% correspondem a respostas do tipo não sei.  

Ou seja, mais uma vez, verifica-se um alto índice de discordância por parte dos 

gestores chefes de departamento com as afirmativas do questionário, corroborando, assim, a 
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idéia de que estes administradores não vêem a Auditoria Interna da instituição como parceira 

gerencial.  

No que se refere aos diretores, 37% das respostas foram no sentido da concordância; 

33% delas foram discordantes, parcial ou totalmente e 30%, na posição de não sei. No que 

concerne aos pró-reitores respondentes, 46% das suas respostas foram no campo da 

concordância. Assim, mais uma vez observa-se que o menor percentual de concordância se 

encontra com os chefes de departamento. 

Quadro 10- Cargo ocupado versus percepção dos gestores quanto às contribuições da Auditoria 

Interna, no sentido de auxiliar no alcance dos resultados gerenciais e nas suas avaliações. 

 
 
 
 
Alternativas 
 

 
CARGOS OCUPADOS 

Chefe de 

departamento 

Diretor Prefeito Pró-reitor Total 

Discordo 

totalmente 

N % N % N % N % 125 
76 36 37 19 03 25 09 37 

Discordo 

parc. 

33 16 26 14 01 08 01 04 61 

Não sabe 80 38 58 30 01 08 03 13 142 

Concordo 

parc. 

20 09 57 30 06 50 04 17 87 

Concordo 

totalmente 

03 01 14 07 01 09 07 29 25 

Total *212 100 *192 100 *12 100 24 100 440 

* Números possíveis de respostas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Através do quadro 11 – Cargo ocupado versus percepção dos gestores quanto ao 

conhecimento e controle de ajustes sugeridos pela Auditoria Interna e por outros órgãos 

responsáveis pela averiguação da boa aplicação dos recursos públicos percebe-se, mais uma 

vez, que o percentual das respostas concordantes dos chefes de departamento é de apenas  5%, 

nesta dimensão do questionário. O mesmo percentual para as respostas dos diretores foi de 

37% e para os pró-reitores 50%, o que nos leva a observar situação semelhante às anteriores. 
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Quadro 11- Cargo ocupado versus percepção dos gestores quanto ao acompanhamento e 

controle de ajustes sugeridos pela Auditoria Interna e por outros órgãos responsáveis pela 

averiguação da boa aplicação dos recursos públicos. 

 
 
 
 
Alternativas 
 

 
CARGOS OCUPADOS 

Chefe de 

departamento 

Diretor Prefeito Pró-reitor Total 

Discordo 

totalmente 

N % N % N % N % 32 
22 31 08 13 - - 02 25 

Discordo 

parc. 

10 14 14 22 02 50 - - 26 

Não sabe 36 50 18 28 02 50 02 25 58 

Concordo 

parc. 

03 04 20 31 00 00 03 38 26 

Concordo 

totalmente 

01 01 04 06 00 00 01 12 06 

Total *72 100 *64 100 *04 100 08 100 148 

* Números possíveis de respostas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

Verifica-se através do quadro 12- Percepção dos gestores quanto ao relacionamento da 

auditoria interna versus conhecimento dos relatórios da Auditoria (3.1 x 2.3), que dos 

respondentes que não conhecem os relatórios da Auditoria Interna, as respostas concordantes 

com as afirmativas desta dimensão do questionário alcançaram o percentual inexpressivo de 

8%. Dos que conhecem, mas não tiveram acesso, este percentual foi de 20%; os que 

conhecem e tiveram acesso proporcionaram 33% de respostas concordantes, parcial ou 

totalmente, e os que conhecem e usam os relatórios nas suas atividades alcançaram um 

percentual de 55% de concordâncias, também de modo parcial ou total.  

Ou seja, observa-se que o percentual de respostas que se concentra como concordo 

parcial ou totalmente, aumenta à medida que os respondentes conhecem e acessam os 

relatórios da Auditoria Interna. 
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Quadro 12- Percepção dos gestores quanto ao relacionamento da Auditoria versus 

conhecimento dos relatórios da Auditoria Interna. (3.1 x 2.3) 

 
 
 
Alternativas 
 

 
Conhecimento dos relatórios de auditoria 

Não 

conhece 

Conhece mas não 
teve acesso 

Conhece e teve 
acesso 

Conhece e usa nas suas 
atividades 

Total 

Discordo 

totalmente 

N % N % N % N % 79 
29 44 34 38 10 21 06 33 

Discordo parc. 04 06 12 14 12 25 01 06 29 

Não sabe 28 42 25 28 10 21 01 06 64 

Concordo parc. 04 06 15 17 14 29 07 39 40 

Concordo 

totalmente 

01 02 03 03 02 04 03 16 09 

Total *66 100 *89 100 *48 100 18 100 221 

* Números possíveis de respostas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

Através do quadro 13 – Percepção dos gestores quanto às contribuições da Auditoria 

Interna, no auxílio do alcance dos resultados gerenciais e nas suas avaliações, observa-se 

situação semelhante àquela mostrada no quadro 12. 

Saliente-se que os percentuais de respostas concordantes aumentam à proporção que 

aumenta o conhecimento e acesso aos relatórios da Auditoria. 
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Quadro 13-  Percepção dos gestores quanto ás contribuições da Auditoria Interna,  
no auxilio do alcance dos resultados gerenciais e nas suas avaliações. (3.2 x 2.3) 

 
 
 
Alternativas 
 

 
Conhecimento dos relatórios de auditoria 

Não conhece Conhece mas 
não teve 
acesso 

Conhece e teve 
acesso 

Conhece e usa 
nas suas 
atividades 

Total 

Discordo 

totalmente 

N % N % N % N % 125 
46 35 52 29 22 23 05 14 

Discordo parc. 09 07 38 21 11 12 03 08 61 

Não sabe 60 45 55 30 26 28 01 03 142 

Concordo parc. 14 11 30 17 30 32 15 42 89 

Concordo 

totalmente 

03 02 05 03 05 05 12 33 25 

Total *132 100 *180 100 *94 100 36 100 442 

* Números possíveis de respostas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 

 

Também, através do quadro 14- Percepção dos gestores quanto ao acompanhamento e 

controle de ajustes sugeridos pela auditoria interna e outros órgãos de controle, observa-se 

situações similares apresentadas nos quadros 12 e 13.  

Quadro 14-  Percepção dos gestores quanto ao acompanhamento e controle de ajustes sugeridos 

pela auditoria interna e outros órgãos de controle.(3.3 x 2.3) 

 
 
 
Alternativas 
 

 
Conhecimento dos relatórios de auditoria 

Não conhece Conhece mas 
não teve acesso 

Conhece e teve 
acesso 

Conhece e usa 
nas suas 
atividades 

Total 

Discordo 

totalmente 

N % N % N % N % 32 
15 34 09 15 08 25 - - 

Discordo 

parc. 

02 05 13 22 09 28 02 17 26 

Não sabe 20 45 32 53 03 09 03 25 58 

Concordo 

parc. 

06 14 05 08 09 28 06 50 26 
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Concordo 

totalmente 

01 02 01 02 03 10 01 08 06 

Total *44 100 *60 100 *32 100 12 100 148 

* Números possíveis de respostas. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

Ainda no intuito de alcançar o objetivo desta pesquisa científica, bem como 

fundamentá-la através de programas estatísticos e, assim, chegar às devidas conclusões, 

aplicou-se o teste de Fisher, no sentido de se obter possíveis associações de características em 

análise. A aplicação do referido teste faz sentido à medida que o mesmo é recomendável para 

pequenas amostras, o qual produz menos erros do que o teste de qui-quadrado.   

O resultado deste teste encontra-se nas tabelas de p-valor, constantes dos apêndices B, 

C, D, E, F e G, desta dissertação. Para análise do p-valor, se tomou como base os valores 

inferiores a 0,05; o que significa dizer que há relação entre as variáveis com probabilidade de 

95%. Destaca-se, inclusive, que quanto mais o p-valor se aproximar de zero, maior é a 

confiança de relação entre as variáveis analisadas. Neste contexto, portanto, fazem-se as 

seguintes análises: 

 

Através da tabela 34- cruzamento entre os cargos e as afirmativas relacionadas à 

percepção dos gestores quanto ao relacionamento da Auditoria Interna com as demais 

unidades, constante do apêndice B, dimensão 3.1 do questionário, verifica-se que apenas  as 

respostas das  afirmativas 3.12. e 3.16 guardam confiável relação com os cargos dos gestores; 

pois são as que representam o p-valor menor que 5%. 
 

Através da tabela 35 – Cruzamento entre os cargos e as questões  relacionadas à 

percepção dos gestores no que se refere às contribuições da auditoria para o alcance dos 

resultados e suas avaliações, constante do apêndice C, observa-se que as respostas das 

afirmativas 3.2.1; 3.2.3; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.9; 3.2.11; 3.2.12 mantém relação com os 

cargos dos gestores, tendo em vista seus p-valores serem menores que 5%. 
 

A tabela 36- Cruzamento entre os cargos e as questões relacionadas à percepção dos 

gestores quanto ao acompanhamento e controle de ajustes sugeridos pela Auditoria Interna e 

outros órgãos, observada no apêndice D, mostra que apenas as respostas das assertivas 3.3.1 e 

3.3.2 têm relação com os cargos dos gestores respondentes, considerando-se o resultado do p-

valor. 
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A tabela 37, apêndice E, mostra que apenas as respostas das assertivas 3.1.2; 3.1.3; 

3.1.4 e 3.1.6, mantêm relação com o conhecimento dos relatórios de auditoria por parte dos 

gestores, de acordo com os resultados dos seus  p-valores. 

 
No que se refere as variáveis o conhecimento dos relatórios de auditoria e a percepção 

dos gestores quanto à contribuição da Auditoria Interna para o alcance dos resultados 

gerenciais e suas avaliações, verifica-se que as respostas das afirmativas 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 

3.2.9; 3.2.11 e 3.2.12, demonstram  correlação, conforme demonstra a tabela 38, constante do 

apêndice F, com seus respectivos p-valores. 

Através da tabela 39 – Cruzamento entre conhecimento dos relatórios de auditoria e a 

percepção dos gestores quanto ao acompanhamento e controle de ajustes sugeridos pela 

Auditoria e outros órgãos, apêndice G, percebe-se que apenas a resposta da assertiva 3.3.1 

guarda correlação com aquela variável, tendo seu p-valor ser menor que 5%. 

 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

A presente pesquisa buscou detectar as percepções dos gestores da Universidade 

Federal de Pernambuco, no que diz respeito ao papel de orientação e assessoramento no 

acompanhamento da execução de programas e ações, num contexto gerencial, realizado pela 

Auditoria Interna da instituição. Para o alcance de tal intento, foi elaborado e aplicado um 

questionário, de modo direto e presencial pelo pesquisador, a uma amostra de gestores no 

sentido de que, através das suas respostas, houvesse condições de se observar e analisar a 

visão dos gestores respondentes, sobre os trabalhos pela Auditoria Interna, num contexto 

gerencial e de assessoramento dos referidos administradores. 

O questionário, constante no apêndice desta dissertação, foi dividido em 3 partes. A 

primeira contempla as características demográficas dos respondentes (gênero, faixa etária, 

titulação, área de formação, tempo de experiência em gestão pública, tempo no cargo atual, 

cargo que ocupa). A segunda abrange conhecimentos específicos e uma questão de resposta 

espontânea, e a terceira parte trata, objetivamente, da percepção dos gestores sobre o papel 

desempenhado pela Auditoria Interna. Nesta última parte, portanto, ainda encontram-se 3 

diferentes dimensões, a saber: 

 A dimensão 1 trata da percepção dos gestores, quanto ao relacionamento da Auditoria 

Interna com as demais unidades da instituição; a dimensão 2 busca contemplar a percepção 

dos gestores, no que concerne às contribuições da Auditoria Interna para o alcance e avaliação 
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dos resultados oriundos das ações administrativas e, por fim, a dimensão 3 se refere à 

percepção no que tange ao acompanhamento e controle de ajustes sugeridos pela Auditoria e 

outros órgãos de controle, a exemplo da Controladoria Geral da União e do Tribunal de 

Contas da União. 

Assim, após a aplicação dos questionários e obtenção das respostas, foram tabulados 

os dados e aplicados programas estatísticos, conforme descritos nos procedimentos 

metodológicos, no sentido de se fazerem as análises necessárias, bem como, que se chegasse 

às devidas conclusões. 

Nesta linha de raciocínio, após o tratamento e análise dos dados, conforme consta no 

desenvolvimento deste trabalho, através de tabelas, gráficos, quadros e comentários, fazendo-

se uso de freqüências, percentuais, cruzamento de variáveis e outras observações, verificou-se 

que as tendências das respostas obtidas se concentraram no âmbito das discordâncias, parciais 

ou totais, das afirmativas contidas no questionário. 

Ou seja, tais dados se direcionam no sentido de se concluir que os gestores 

respondentes discordaram que a AUDINT tem focado seus trabalhos em aspectos gerenciais 

e, consequentemente, contribuído para assessorar no melhoramento da gestão, em busca de 

melhores resultados. 

Conclui-se, também, que o maior grau de discordância das assertivas, ou seja, os que 

menos vêem a Auditoria Interna como sua assessora no processo gerencial, são os chefes de 

departamento da instituição. Tal posição, provavelmente, pode ser consequência de pouca 

freqüência de contato daqueles gestores com a AUDINT, talvez motivado pela imaterialidade 

dos recursos manuseados por eles. Em seguida, os diretores também se colocam num certo 

grau de discordâncias das afirmativas, embora numa menor dimensão. Reforçando, assim, 

uma percepção de que tais posicionamentos têm ligação, dentre outros fatores, com o volume 

de recursos envolvidos no processo gerencial dos gestores e na centralização das tomadas de 

decisões. Pois, estas são mais freqüentes em nível de diretoria e os recursos envolvidos são de 

montantes mais significativos do que nos departamentos, conforme pode ser observado 

através de consulta no orçamento fiscal e seguridade social, da subsecretaria de planejamento 

e orçamento, constante do Sistema Integrado do Ministério da educação3. Assim sendo, 

portanto, pode se fazer necessária uma maior aproximação entre os diretores da instituição e a 

AUDINT. 

                                                            
3  Disponível em: simec.mec.gov.br. Acesso em: 14 de julho de 2009. 
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Diante do exposto, percebeu-se, à luz das respostas obtidas, que a Auditoria 

Operacional não é contemplada pela AUDINT. 

No entanto, deve-se ressaltar que este fato provavelmente tem relação com uma 

considerável deficiência das estruturas física e humana que recentemente existia no ambiente 

da AUDINT. 

Porém, deve-se esclarecer que a partir de um plano de reestruturação datado de 2007, 

elaborado sob a orientação de uma nova titular da referida unidade, que naquele ano assumiu 

o cargo de auditora chefe, por motivo de falecimento da titular anterior, e com o apoio das 

instâncias superiores da instituição, vislumbra-se a solução das referidas deficiências e, 

consequentemente, o alcance de horizontes ideais, inclusive no âmbito da auditoria 

operacional. 

Finalmente, conclui-se que, de acordo com as percepções obtidas nesta pesquisa, a 

AUDINT não tem se coadunado com as novas visões da gestão pública, bem como com 

novos papéis de auditoria, os quais devem ter como foco, não apenas as questões formais e/ou 

legalistas, mas também, e com muita ênfase, os resultados gerenciais a serem alcançados, 

privilegiando, neste propósito, os aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade, no sentido de assim poder melhor servir aos usuários dos bens e serviços 

públicos: OS CIDADÃOS. 

 

5.1 Recomendações para estudos futuros 

 

Tendo em vista o que foi verificado nesta pesquisa, bem como a relevância que o tema possui, 

ficam sugeridas as seguintes recomendações para futuros estudos: 

 

1- Investigar as necessidades gerenciais dos gestores, para que a auditoria interna possa produzir 

informações úteis às suas necessidades, no processo de tomadas de decisões; 

2- Investigar os fatores condicionadores das percepções dos gestores, e; 

3- Investigar e sugerir modelos de avaliação das ações administrativas e dos resultados 

alcançados, no sentido de, continuamente, gerar motivação nos gestores e, consequentemente, 

impulsioná-los na busca incessante por melhores resultados. 
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Apêndice A 
 
 

APÊNDICE –  QUESTIONÁRIO – GESTORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO – UFPE 
 
CAROS GESTORES, 
 
ESTAMOS CONDUZINDO UMA PESQUISA JUNTO ÀS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO-UFPE. GOSTARÍAMOS, PORTANTO, QUE FOSSE RESPONDIDO O QUESTIONÁRIO 
ABAIXO DA FORMA MAIS SINCERA POSSÍVEL EM RELAÇÃO À SUA UNIDADE DE GESTÃO. SUAS 
RESPOSTAS NOS AJUDARÃO A ENTENDER A SUA PERCEPÇÃO SOBRE O PAPEL DE ORIENTAÇÃO E 
ASSESSORAMENTO DESEMPENHADO PELA AUDITORIA INTERNA DESTA IFES. 
 
       MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DA UFPE 

 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
 

Objetivo: Mapear a percepção dos gestores da UFPE, sobre o papel de orientação e assessoramento no 
acompanhamento da execução de programas e ações, desempenhado pela auditoria interna desta IFES.  
 

 
PARTE 1 - Características Demográficas 
 
Gênero: ( 1 )Masculino                       ( 2 ) Feminino                                          
 
 
1.1 Qual a sua Idade? 
( 1 ) Menos de 30           
( 2 ) Entre 30 e 45          
( 3 ) Entre 46 e 55      
( 4 ) Acima de 56       
 
 
1.2 Qual a sua Titulação? 
( 1 ) Graduação ( 4 ) Doutorado 
( 2 ) Graduação, com Pós-Graduação ( 5 ) PhD 
( 3 ) Mestrado ( 6 ) Outro. Qual? ____________________ 

 
 
1.3 Em que Área é a sua Formação Acadêmica? 
( 1 ) Ciências Sociais ( 5 ) Ciências da Saúde 
( 2 ) Ciências  ( 6 ) Ciências Exatas 
( 3 ) Ciências Sociais Aplicadas ( 7 ) Ciências  Humanas 
( 4 ) Ciências Jurídicas ( 8 ) Outra. Qual? ____________________ 

 
 Qual a sua Profissão? ___________________________________________
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1.4 Quanto tempo de experiência na gestão pública (assumir cargos) você tem? 

( 1 ) Menos de 1 ano ( 4 ) 5 a 10 anos 
( 2 ) Até 2 anos ( 5 ) Acima de 10 anos 
( 3 ) 2 a 4 anos ( 6 ) Outro. Qual? ____________________ 

 
 
1.5 Qual espaço de tempo que você se encontra nesse cargo ? 
( 1 ) Menos de 1 ano 

     ( 2 ) Até 2 anos 
( 3 )  De 2 a 3 anos 
( 4 )  De 4 a 6 anos 
( 5 ) Acima de 7 anos 

 
Qual cargo você ocupa atualmente?______________________________________ 
 
 

PARTE 2 – Conhecimentos Específicos 
 
 
2.1 Como você classifica o seu conhecimento em contabilidade? 
(1) nenhum (2) pouco (3) suficiente para ler  (4) bom conhecimento 

 
 
2.2 Como você classifica o seu conhecimento em contabilidade governamental? 
 (1) nenhum (2) pouco (3) suficiente para ler  (4) bom conhecimento 

 
 
2.3 Conhece o conteúdo e/ou já ouviu falar nos relatórios da Auditoria Interna? 

(1) não conhece (2) conhece mas não 
teve acesso 

(3) conhece e teve acesso (4) conhece e usa nas suas 
atividades sempre que possível 

 
 
Se você pudesse expressar em uma única palavra o sentimento que vem à sua mente quando a 
auditoria interna da UFPE se apresenta na sua unidade para executar trabalhos auditoriais, ou mesmo 
quando solicita documentos para tal fim, esta seria: 
 

 
 
 
 

 
OBS: Para marcar as assertivas abaixo, considere: 
 
1- Discordo totalmente; 
2- Discordo parcialmente; 
3- Indiferente, posição nula, não sabe; 
4- Concordo parcialmente; e, 
5- Concordo totalmente 
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PARTE 3 – Percepção dos Gestores sobre as Funções da Auditoria Interna 
 
 

3.1 Qual  a percepção quanto ao relacionamento da auditoria interna  
com as unidades. 

� Discordo Concordo   �
Totalmente Totalmente

1 2 3 4 5 
     3.1.1 A auditoria interna age de forma coercitiva junto á sua unidade.      
    3.1.2 A auditoria interna tem, através de diálogos, contatos telefônicos,
reuniões e outros meios, desenvolvido as suas atividades com perspectivas de
detectar, avaliar, comunicar e sugerir melhorias no modo de gerir os recursos
públicos. 

     

     3.1.3 A atuação da auditoria interna tem se pautado em aspectos mais formais
e/ou legais do que gerenciais. 

     

3.1.4  A auditoria interna tem sido participativa com a sua unidade, no 
sentido de suportar as tomadas de decisões administrativas. 

     

3.1.5 A auditoria interna tem promovido encontros com membros da sua 
unidade, no sentido de apresentar novas visões sobre gestão pública. 

     

3.1.6 A auditoria interna da UFPE frequentemente mantém diálogo laboral 
com a sua unidade. 

     

 
 
3.2 Qual a percepção quanto às contribuições da auditoria interna, no 
sentido de auxiliar no alcance dos resultados gerenciais e nas suas avaliações.

� Discordo Concordo  �
Totalmente Totalmente

1 2 3 4 5 
     3.2.1 A atuação da auditoria interna da UFPE contribui para a melhoria nas
suas tomadas de decisões administrativas. 

     

    3.2.2 A auditoria interna tem feito recomendações no sentido de ajustar ou
mesmo corrigir situações que mereçam tal atitude. 

     

    3.2.3 A auditoria interna tem contribuído para a melhoria contínua da atuação
da sua unidade. 

     

    3.2.4 A auditoria interna intervém junto à sua unidade, no sentido de promover
capacitação continuada para os seus membros e, assim, mantê-los atualizados e,
consequentemente, estimulados, para melhor desempenhar as suas funções. 

     

    3.2.5 A auditoria interna tem reforçado, junto à sua unidade, a importância de
ter uma estrutura física e humana necessária ao bom desempenho das atividades,
no sentido de alcançar melhores resultados com o manuseio dos recursos
públicos. 

     

    3.2.6 A atuação da auditoria interna junto à sua unidade tem contribuído para
uma gestão que privilegie os aspectos da economia, eficiência, eficácia e
efetividade, quando da tomada de decisões administrativas, nas quais estão em
jogo as aplicações de recursos públicos. 

     

    3.2.7 O corpo técnico da auditoria interna demonstra que está capacitado para,
dentre outras atribuições, assessorar os gestores da UFPE,nas suas tomadas de
decisões administrativas. 

     

   3.2.8 A auditoria interna tem colocado á disposição ou sugerido aos gestores o
uso de instrumentos que sirvam para mensurar e avaliar o desempenho e os
resultados alcançados pela gestão, a exemplo de índices de avaliação de
desempenho e / ou índices de avaliação de resultados. 

     

    3.2.9 As recomendações exaradas pela auditoria interna são relevantes por
estarem focadas nos resultados a serem alcançados pela gestão. 
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    3.2.10 Os trabalhos e recomendações da auditoria interna têm se direcionado
com freqüência aos aspectos operacionais do que as questões legalistas e formais.

     

   3.2.11 Os relatórios exarados da auditoria interna são claros e objetivos,
facilitando, assim, a sua compreensão. 

     

   3.2.12 A auditoria interna trabalha de forma integrada com órgãos e
instituições, no sentido de contribuir com as demais unidades da UFPE, para a
boa e regular aplicação dos recursos públicos. 

     

 
 
 

 
3.3 Qual a percepção quanto ao acompanhamento e controle de ajustes 
sugeridos pela auditoria interna e outros órgãos responsáveis pela 
averiguação da boa aplicação dos recursos públicos, a exemplo da CGU, 
TCU, etc.. 

� Discordo Concordo  �
Totalmente Totalmente
1 2 3 4 5 

   3.3.1 A auditoria interna tem acompanhado o controle  da implementação e
cumprimento das recomendações de sua autoria e as que provêm de outros órgãos
de controle, a exemplo da CGU E TCU. 

     

   3.3.2 A auditoria interna tem se preocupado em relatar e esclarecer os gestores
sobre os resultados alcançados por estes nas suas decisões administrativas, bem
como sobre o impacto de tais decisões naqueles que, direta ou indiretamente
usam os produtos e / serviços oriundos da gestão pública. 

     

   3.3.3 A auditoria interna tem se preocupado em motivar os gestores, com base
no feedback das suas ações gerenciais, para que, continuamente, melhorem seus
desempenhos, numa busca incessante de melhores resultados. 

     

   3.3.4 A auditoria interna tem sugerido ou influenciado na criação e/ou inovação
de mecanismos, no sentido de, continuamente, melhor avaliar a gestão e seus
resultados. 

     

 
 

 
Agradecemos sua colaboração. 
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Apêndice  B 
 

Tabela 34- Cruzamento entre os cargos e questões relacionadas à percepção dos gestores da 

UFPE quanto ao relacionamento da Auditoria Interna com as unidades (cargos x 3.1). 

Variáveis 
Chefe de 

departamento Diretor Prefeita Pró-reitor Total p-Valor 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Age de forma coercitiva junto à sua unidade (3.1.1) 
Discordo 

Totalmente 6 33,3 7 46,7 1 100,0 2 100,0 16 44,4 

0,6362 

Discordo 
Parcialmente 2 11,1 4 26,7 0 0,0 0 0,0 6 16,7 

Indiferente 8 44,4 3 20,0 0 0,0 0 0,0 11 30,6 
Concordo 

Parcialmente 2 11,1 1 6,7 0 0,0 0 0,0 3 8,3 

Total 18 100,0 15 100,0 1 100,0 2 100,0 36 100,0
 
Tem diálogos com as unidades para detectar, avaliar, comunicar e sugerir melhorias no modo de gerir recursos 

públicos (3.1.2) 
Discordo 

Totalmente 6 33,3 6 37,5 0 0,0 0 0,0 12 32,4 

0,000309

Discordo 
Parcialmente 2 11,1 2 12,5 0 0,0 0 0,0 4 10,8 

Indiferente 7 38,9 0   0,0 0 0,0 0 0,0 7 18,9 
Concordo 

Parcialmente 3 16,7 7 43,8 1 100,0 1 50,0 12 32,4 

Concordo 
Totalmente 0  0,0 1   6,3 0  0,0 1 50,0 2 5,4 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0
 

Tem se pautado em aspectos mais formais e/ou legais do que gerencias (3.1.3) 
Discordo 

Totalmente 1 5,6 1 6,3 0 0,0 0 0,0 2 5,4 

0,05616 

Discordo 
Parcialmente 1 5,6 1 6,3 0 0,0 0 0,0 2 5,4 

Indiferente 11 61,1 6 37,5 1 100,0 0 0,0 18 48,6 
Concordo 

Parcialmente 3 16,7 6 37,5 0 0,0 1 50,0 10 27,0 

Concordo 
Totalmente 2 11,1 2 12,5 0 0,0 1 50,0 5 13,5 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0
 

Tem sido participativa com a sua unidade (3.1.4) 
Discordo 

Totalmente 8 44,4 4 25,0 0 0,0 0 0,0 12 32,4 

0,05223 

Discordo 
Parcialmente 2 11,1 1 6,3 0 0,0 0 0,0 3 8,1 

Indiferente 7 38,9 5 31,3 0 0,0 1 50,0 13 35,1 
Concordo 

Parcialmente 1 5,6 6 37,5 1 100,0 0 0,0 8 21,6 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 2,7 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0
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Tem promovido encontros com membros a sua unidade (3.1.5) 

Discordo 
Totalmente 11 61,1 7 43,8 1 100,0 0 0,0 19 51,4 

0,1763 

Discordo 
Parcialmente 2 11,1 3 18,8 0 0,0 1 50,0 6 16,2 

Indiferente 5 27,8 3 18,8 0 0,0 0 0,0 8 21,6 
Concordo 

Parcialmente 0 0,0 3 18,8 0 0,0 1 50,0 4 10,8 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0
 

Freqüentemente mantém diálogo laboral com sua unidade (3.1.6) 
Discordo 

Totalmente 10 55,6 7 43,8 1 100,0 0 0,0 18 48,6 

0,009756

Discordo 
Parcialmente 3 16,7 4 25,0 0 0,0 1 50,0 8 21,6 

Indiferente 5 27,8 2 12,5 0 0,0 0 0,0 7 18,9 
Concordo 

Parcialmente 0 0,0 2 12,5 0 0,0 1 50,0 3 8,1 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 2,7 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Apêndice C 
 

Tabela 35: Cruzamento entre os cargos e questões relacionadas à percepção dos gestores da 

UFPE quanto às contribuições da Auditoria Interna no que se refere ao alcance dos resultados 

gerenciais e nas suas avaliações (3.2). 

 

Variáveis 

Chefe de 
departamento Diretor Prefeita Pró-

reitor Total p-
Valor N

º % N
º % N

º % N
º % N

º %

Contribui para a melhoria nas suas tomadas de decisões (3.2.1) 
Discordo 

Totalmente 7 38,9 3 18,8 0 0,0 1 50,0 11 29,7 

0,02104 
Discordo 

Parcialmente 2 11,1 3 18,8 0 0,0 0 0,0 5 13,5 

Indiferente 6 33,3 2 12,5 1 100,0 0 0,0 9 24,3 
Concordo 

Parcialmente 3 16,7 6 37,5 0 0,0 0 0,0 9 24,3 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 2 12,5 0 0,0 1 50,0 3 8,1 

 
Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 

Tem feito recomendações a sua unidade (3.2.2) 
Discordo 

Totalmente 6 33,3 4 25,0 0 0,0 1 50,0 11 29,7 

0,1383 

Discordo 
Parcialmente 3 16,7 3 18,8 0 0,0 0 0,0 6 16,2 

Indiferente 5 27,8 2 12,5 0 0,0 0 0,0 7 18,9 
Concordo 

Parcialmente 3 16,7 5 31,3 1 100,0 0 0,0 9 24,3 

Concordo 
Totalmente 1 5,6 2 12,5 0 0,0 1 50,0 4 10,8 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
Tem contribuído para a melhoria contínua da atuação da sua unidade (3.2.3) 

Discordo 
Totalmente 5 27,8 3 18,8 0 0,0 1 50,0 9 24,3 

0,01732 

Discordo 
Parcialmente 3 16,7 4 25,0 0 0,0 0 0,0 7 18,9 

Indiferente 7 38,9 4 25,0 0 0,0 0 0,0 11 29,7 
Concordo 

Parcialmente 1 5,6 5 31,3 1 100,0 1 50,0 8 21,6 

Concordo 
Totalmente 1 5,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,7 

Total 17 94,4 16 100,0 1 100,0 2 100,0 36 97,3 
Intervém junto a sua unidade para mantê-lo atualizados (3.2.4) 

Discordo 
Totalmente 10 55,6 6 37,5 1 100,0 1 50,0 18 48,6 

0,6982 

Discordo 
Parcialmente 3 16,7 3 18,8 0 0,0 0 0,0 6 16,2 

Indiferente 4 22,2 3 18,8 0 0,0 0 0,0 7 18,9 
Concordo 

Parcialmente 1 5,6 4 25,0 0 0,0 1 50,0 6 16,2 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
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Tem reforçado importância de ter uma estrutura física e humana necessária ao bom desempenho das 
atividades (3.2.5) 

Discordo 
Totalmente 10 55,6 8 50,0 1 100,0 1 50,0 20 54,1 

0,001748 

Discordo 
Parcialmente 4 22,2 2 12,5 0 0,0 0 0,0 6 16,2 

Indiferente 3 16,7 1 6,3 0 0,0 0 0,0 4 10,8 
Concordo 

Parcialmente 1 5,6 4 25,0 0 0,0 0 0,0 5 13,5 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 1 6,3 0 0,0 1 50,0 2 5,4 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
Tem contribuído para uma gestão que privilegie os aspectos da economia, eficiência, eficácia e 

efetividade (3.2.6) 
Discordo 

Totalmente 10 55,6 6 37,5 0 0,0 1 50,0 17 45,9 0,001852 

Discordo 
Parcialmente 2 11,1 3 18,8 1 100,0 0 0,0 6 16,2 

 

Indiferente 4 22,2 3 18,8 0 0,0 0 0,0 7 18,9 
Concordo 

Parcialmente 2 11,1 4 25,0 0 0,0 0 0,0 6 16,2 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 2,7 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
Demonstra que está capacitado para assessorados gestores na sua tomada de decisões (3.2.7) 

Discordo 
Totalmente 3 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 8,1 

0,01159 

Discordo 
Parcialmente 4 22,2 1 6,3 0 0,0 0 0,0 5 13,5 

Indiferente 10 55,6 6 37,5 0 0,0 1 50,0 17 45,9 
Concordo 

Parcialmente 1 5,6 5 31,3 1 100,0 1 50,0 8 21,6 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 4 25,0 0 0,0 0 0,0 4 10,8 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
Tem colocado à disposição o uso de instrumentos que sirvam para avaliar o desempenho e resultados 

alcançados pela gestão (3.2.8) 
Discordo 

Totalmente 9 50,0 3 18,8 1 100,0 0 0,0 13 35,1 

0,1174 

Discordo 
Parcialmente 3 16,7 2 12,5 0 0,0 1 50,0 6 16,2 

Indiferente 5 27,8 6 37,5 0 0,0 0 0,0 11 29,7 
Concordo 

Parcialmente 1 5,6 5 31,3 0 0,0 1 50,0 7 18,9 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
As recomendações exaradas são relevantes por estarem focadas nos resultados a serem alcançados 

(3.2.9) 
Discordo 

Totalmente 5 27,8 1 6,3 0 0,0 0 0,0 6 16,2 

0,002413 

Discordo 
Parcialmente 3 16,7 2 12,5 0 0,0 0 0,0 5 13,5 

Indiferente 8 44,4 5 31,3 0 0,0 1 50,0 14 37,8 
Concordo 

Parcialmente 2 11,1 5 31,3 1 100,0 0 0,0 8 21,6 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 3 18,8 0 0,0 1 50,0 4 10,8 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
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Tem se direcionado com freqüência aos aspectos operacionais do que as questões legais e formais 
(3.2.10) 

Discordo 
Totalmente 4 22,2 2 12,5 0 0,0 2 100,0 8 21,6 

0,2776 

Discordo 
Parcialmente 2 11,1 2 12,5 0 0,0 0 0,0 4 10,8 

Indiferente 10 55,6 9 56,3 0 0,0 0 0,0 19 51,4 
Concordo 

Parcialmente 2 11,1 3 18,8 1 100,0 0 0,0 6 16,2 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
                                                              Os relatórios são claros e objetivos (3.2.11) 

Discordo 
Totalmente 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,4 

0,0007724

Discordo 
Parcialmente 1 5,6 1 6,3 0 0,0 0 0,0 2 5,4 

Indiferente 11 61,1 8 50,0 0 0,0 1 50,0 20 54,1 
Concordo 

Parcialmente 3 16,7 6 37,5 0 0,0 0 0,0 9 24,3 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 1 6,3 1 100,0 1 50,0 3 8,1 

Total 17 94,4 16 100,0 1 100,0 2 100,0 36 97,3 
Trabalha de forma integrada com órgãos e instituições (3.2.12) 

Discordo 
Totalmente 5 27,8 1 6,3 0 0,0 1 50,0 7 18,9 

0,0001484

Discordo 
Parcialmente 3 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 8,1 

Indiferente 7 38,9 9 56,3 0 0,0 0 0,0 16 43,2 
Concordo 

Parcialmente 2 11,1 5 31,3 1 100,0 0 0,0 8 21,6 

Concordo 
Totalmente 1 5,6 1 6,3 0 0,0 1 50,0 3 8,1 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Apêndice D 
 

Tabela 36: Cruzamento entre os cargos e questões relacionadas à percepção dos gestores da 

UFPE quanto ao acompanhamento e controle de ajustes sugeridos pela Auditoria Interna e 

outros órgãos responsáveis pelo uso dos recursos públicos (3.3). 

 

Variáveis 
Chefe de 

departamento Diretor Prefeita Pró-reitor Total p-
Valor Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Tem acompanhado o controle da implementação e cumprimento das recomendações de sua autoria (3.3.1) 
Discordo 

Totalmente 4 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 10,8 

0,0005178
Discordo 

Parcialmente 1 5,6 1 6,3 0 0,0 0 0,0 2 5,4 

Indiferente 12 66,7 6 37,5 1 100,0 0 0,0 19 51,4 
Concordo 

Parcialmente 0 0,0 5 31,3 0 0,0 1 50,0 6 16,2 

Concordo 
Totalmente 1 5,6 4 25,0 0 0,0 1 50,0 6 16,2 

 
Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 

Tem se preocupado em relatar e esclarecer os gestores sobre os resultados alcançados (3.3.2) 
Discordo 

Totalmente 6 33,3 3 18,8 0 0,0 0 0,0 9 24,3 

0,01932 

Discordo 
Parcialmente 3 16,7 4 25,0 1 100,0 0 0,0 8 21,6 

Indiferente 9 50,0 3 18,8 0 0,0 1 50,0 13 35,1 
Concordo 

Parcialmente 0 0,0 6 37,5 0 0,0 1 50,0 7 18,9 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
Tem se preocupado em motivar os gestores (3.3.3) 

Discordo 
Totalmente 6 33,3 3 18,8 0 0,0 1 50,0 10 27,0 

0,2285 

Discordo 
Parcialmente 3 16,7 6 37,5 1 100,0 0 0,0 10 27,0 

Indiferente 8 44,4 3 18,8 0 0,0 1 50,0 12 32,4 
Concordo 

Parcialmente 1 5,6 4 25,0 0 0,0 0 0,0 5 13,5 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
Tem influenciado na criação e/ou inovação (3.3.4) 

Discordo 
Totalmente 6 33,3 2 12,5 0 0,0 1 50,0 9 24,3 

0,5285 

Discordo 
Parcialmente 3 16,7 3 18,8 0 0,0 0 0,0 6 16,2 

Indiferente 7 38,9 6 37,5 1 100,0 0 0,0 14 37,8 
Concordo 

Parcialmente 2 11,1 5 31,3 0 0,0 1 50,0 8 21,6 

Total 18 100,0 16 100,0 1 100,0 2 100,0 37 100,0 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Apêndice E  
 

Tabela 37: Cruzamento entre a informação dos gestores da UFPE acerca do conhecimento dos 

relatórios da Auditoria e o relacionamento da auditoria interna com as unidades (3.1) 

Variáveis 
Não 

conhece 

Conhece 
mas 
não teve 

acesso 

Conhece e
teve 

acesso 

Conhece e 
usa nas suas 
atividades 

com 
freqüência 

Total p-valor 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %  
Age de forma coercitiva junto à sua unidade (3.1.1)  

iscordo 
Totalmente 7 63,6 4 28,6 2 25,0 3 100,0 16 44,4 

0,06031 

Discordo 
Parcialmente 0 0,0 2 14,3 4 50,0 0 0,0 6 16,7 

Indiferente 4 36,4 6 42,9 1 12,5 0 0,0 11 30,6 
Concordo 

Parcialmente 0 0,0 2 14,3 1 12,5 0 0,0 3 8,3 

Total 11 100,0 14 100,0 8 100,0 3 100,0 36 100,0 
Tem diálogos com as unidades no sentido de detectar, avaliar, comunicar e sugerir melhorias no 

modo de  gerir recursos públicos (3.1.2)  

Discordo 
Totalmente 5 45,5 6 40,0 1 12,5 0 0,0 12 32,4 

0,000132

Discordo 
Parcialmente 1 9,1 1 6,7 2 25,0 0 0,0 4 10,8 

Indiferente 4 36,4 3 20,0 0 0,0 0 0,0 7 18,9 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 5 33,3 5 62,5 1 33,3 12 32,4 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 2 5,4 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Tem se pautado em aspectos mais formais e/ou legais do que gerencias (3.1.3)  

Discordo 
Totalmente 1 9,1 1 6,7 0 0,0 0 0,0 2 5,4 

0,000737

Discordo 
Parcialmente 1 9,1 1 6,7 0 0,0 0 0,0 2 5,4 

Indiferente 6 54,5 7 46,7 4 50,0 1 33,3 18 48,6 
Concordo 

Parcialmente 2 18,2 3 20,0 3 37,5 2 66,7 10 27,0 

Concordo 
Totalmente 1 9,1 3 20,0 1 12,5 0 0,0 5 13,5 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Tem sido participativa com a sua unidade (3.1.4)  

Discordo 
Totalmente 5 45,5 5 33,3 2 25,0 0 0,0 12 32,4 

0,002285

Discordo 
Parcialmente 0 0,0 2 13,3 1 12,5 0 0,0 3 8,1 

Indiferente 5 45,5 5 33,3 3 37,5 0 0,0 13 35,1 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 3 20,0 2 25,0 2 66,7 8 21,6 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 2,7 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
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Tem promovido encontros com membros a sua unidade (3.1.5) 
Discordo 

Totalmente 5 45,5 10 66,7 2 25,0 2 66,7 19 51,4 

0,1374 

Discordo 
Parcialmente 1 9,1 2 13,3 3 37,5 0 0,0 6 21,6 

Indiferente 5 45,5 2 13,3 1 12,5 0 0,0 8 21,6 
Concordo 

Parcialmente 0 0,0 1 6,7 2 25,0 1 33,3 4 10,8 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Freqüentemente mantém diálogo laboral com sua unidade (3.1.6)  

Discordo 
Totalmente 6 54,5 8 53,3 3 37,5 1 33,3 18 48,6 

0,008998

Discordo 
Parcialmente 1 9,1 4 26,7 2 25,0 1 33,3 8 21,6 

Indiferente 4 36,4 2 13,3 1 12,5 0 0,0 7 18,9 
Concordo 

Parcialmente 0 0,0 1 6,7 1 12,5 1 33,3 3 8,1 

Concordo 
Totalmente 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 1 2,7 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Apêndice F 
Tabela 38: Cruzamento entre a informação de conhecimento dos relatórios da Auditoria e a 

percepção dos gestores da UFPE quanto às contribuições da Auditoria Interna no que se refere 

ao alcance dos resultados gerenciais e nas suas avaliações (3.2) 

 
Não 

conhece 

Conhece 
mas 
não teve 

acesso 

Conhece e
teve 

acesso 

Conhece e 
usa nas suas 

atividades 
com 

freqüência 

Total 
p-valor 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Contribui para a melhoria nas suas tomadas de decisões (3.2.1) 

Discordo Totalmente 4 36,4 5 33,3 2 25,0 0 0,0 11 29,7 

0,1719 

Discordo Parcialmente 1 9,1 3 20,0 1 12,5 0 0,0 5 13,5 
Indiferente 5 45,5 1 6,7 2 25,0 1 33,3 9 24,3 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 5 33,3 2 25,0 1 33,3 9 24,3 

Concordo Totalmente 0 0,0 1 6,7 1 12,5 1 33,3 3 8,1 
Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 

Tem feito recomendações a sua unidade (3.2.2) 
Discordo Totalmente 4 36,4 5 33,3 2 25,0 0 0,0 11 29,7 

0,06374 

Discordo Parcialmente 1 9,1 3 20,0 2 25,0 0 0,0 6 16,2 
Indiferente 5 45,5 1 6,7 1 12,5 0 0,0 7 18,9 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 4 26,7 3 37,5 1 33,3 9 24,3 

Concordo Totalmente 0 0,0 2 13,3 0 0,0 2 66,7 4 10,8 
Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 

Tem contribuído para a melhoria contínua da atuação da sua unidade (3.2.3) 
Discordo Totalmente 3 27,3 4 26,7 2 28,6 0 0,0 9 25,0 

0,1393 

Discordo Parcialmente 2 18,2 3 20,0 2 28,6 0 0,0 7 19,4 
Indiferente 4 36,4 6 40,0 1 14,3 0 0,0 11 30,6 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 2 13,3 2 28,6 3 100,0 8 22,2 

Concordo Totalmente 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,8 
Total 11 100,0 15 100,0 7 100,0 3 100,0 36 100,0 

Intervém junto a sua unidade para mantê-lo atualizados (3.2.4) 
Discordo Totalmente 5 45,5 9 60,0 2 25,0 2 66,7 18 48,6 

0,1191 

Discordo Parcialmente 2 18,2 3 20,0 1 12,5 0 0,0 6 16,2 
Indiferente 4 36,4 0 0,0 3 37,5 0 0,0 7 18,9 
Concordo 

Parcialmente 0 0,0 3 20,0 2 25,0 1 33,3 6 16,2 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Tem reforçado importância de ter uma estrutura física e humana necessária ao bom desempenho das atividades (3.2.5) 

Discordo Totalmente 6 54,5 8 53,3 5 62,5 1 33,3 20 54,1 

0,001665 

Discordo Parcialmente 1 9,1 5 33,3 0 0,0 0 0,0 6 16,2 
Indiferente 3 27,3 0 0,0 1 12,5 0 0,0 4 10,8 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 2 13,3 1 12,5 1 33,3 5 13,5 

Concordo Totalmente 0 0,0 0 0,0 1 12,5 1 33,3 2 5,4 
Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 

Tem contribuído para uma gestão que privilegie os aspectos da economia, eficiência, eficácia e efetividade (3.2.6) 
Discordo Totalmente 5 45,5 8 53,3 4 50,0 0 0,0 17 45,9 0,002305 
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Discordo Parcialmente 1 9,1 3 20,0 0 0,0 2 66,7 6 16,2 
Indiferente 4 36,4 1 6,7 2 25,0 0 0,0 7 18,9 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 3 20,0 2 25,0 0 0,0 6 16,2 

Concordo Totalmente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 2,7 
Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Demonstra que os técnicos estão capacitados para assessorar os gestores na sua tomada de decisões (3.2.7) 

Discordo Totalmente 3 27,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 8,1 

0,00162 

Discordo Parcialmente 0 0,0 5 33,3 0 0,0 0 0,0 5 13,5 
Indiferente 6 54,5 7 46,7 4 50,0 0 0,0 17 45,9 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 2 13,3 3 37,5 2 66,7 8 21,6 

Concordo Totalmente 1 9,1 1 6,7 1 12,5 1 33,3 4 10,8 
Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0  

Tem colocado à disposição o uso de instrumentos que sirvam para avaliar o desempenho e resultados alcançados pela 
gestão (3.2.8) 

Discordo Totalmente 5 45,5 6 40,0 1 12,5 1 33,3 13 35,1 

0,3539 

Discordo Parcialmente 0 0,0 3 20,0 2 25,0 1 33,3 6 16,2 
Indiferente 5 45,5 4 26,7 2 25,0 0 0,0 11 29,7 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 2 13,3 3 37,5 1 33,3 7 18,9 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
As recomendações exaradas são relevantes por estarem focadas nos resultados a serem alcançados (3.2.9) 

Discordo Totalmente 3 27,3 3 20,0 0 0,0 0 0,0 6 16,2 

0,04341 

Discordo Parcialmente 1 9,1 3 20,0 1 12,5 0 0,0 5 13,5 
Indiferente 5 45,5 7 46,7 2 25,0 0 0,0 14 37,8 
Concordo 

Parcialmente 2 18,2 1 6,7 4 50,0 1 33,3 8 21,6 

Concordo Totalmente 0 0,0 1 6,7 1 12,5 2 66,7 4 10,8 
Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Tem se direcionado com freqüência aos aspectos operacionais do que as questões legais e formais (3.2.10) 

Discordo Totalmente 3 27,3 3 20,0 1 12,5 1 33,3 8 21,6 

0,1983 

Discordo Parcialmente 0 0,0 2 13,3 2 25,0 0 0,0 4 10,8 
Indiferente 7 63,6 9 60,0 3 37,5 0 0,0 19 51,4 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 1 6,7 2 25,0 2 66,7 6 16,2 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Os relatórios são claros e objetivos (3.2.11) 

Discordo Totalmente 2 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,6 

0,00000009528

Discordo Parcialmente 0 0,0 2 13,3 0 0,0 0 0,0 2 5,6 
Indiferente 7 63,6 10 66,7 3 37,5 0 0,0 20 55,6 
Concordo 

Parcialmente 2 18,2 3 20,0 4 50,0 0 0,0 9 25,0 

Concordo Totalmente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 3 8,3 
Total 11 100,0 15 100,0 7 87,5 3 100,0 36 100,0 

Trabalha de forma integrada com órgãos e instituições (3.2.12) 
Discordo Totalmente 3 27,3 1 6,7 3 37,5 0 0,0 7 18,9 

0,02283 

Discordo Parcialmente 0 0,0 3 20,0 0 0,0 0 0,0 3 8,1 
Indiferente 5 45,5 9 60,0 2 25,0 0 0,0 16 43,2 
Concordo 

Parcialmente 2 18,2 2 13,3 2 25,0 2 66,7 8 21,6 

Concordo Totalmente 1 9,1 0 0,0 1 12,5 1 33,3 3 8,1 
Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
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Apêndice G 
Tabela 39- Cruzamento entre a informação de conhecimento dos relatórios da Auditoria e a 

percepção dos gestores da UFPE quanto ao acompanhamento e controle de ajustes sugeridos 

pela Auditoria Interna e outros órgãos responsáveis pelo uso dos recursos públicos (3.3) 

Variáveis 
Não 

conhece 

Conhece 
mas 
não teve 

acesso 

Conhece 
e 
teve 

acesso 

Conhece e 
usa nas suas 

atividades 
com freqüência 

Total p-
valor 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Tem acompanhado o controle da implementação e cumprimento das recomendações de sua autoria 

(3.3.1) 
Discordo 

Totalmente 3 27,3 0 0,0 1 12,5 0 0,0 4 10,8 

0.0009318

Discordo 
Parcialmente 0 0,0 1 6,7 1 12,5 0 0,0 2 5,4 

Indiferente 5 45,5 12 80,0 1 12,5 1 33,3 19 51,4 
Concordo 

Parcialmente 2 18,2 1 6,7 2 25,0 1 33,3 6 16,2 

Concordo 
Totalmente 1 9,1 1 6,7 3 37,5 1 33,3 6 16,2 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Tem se preocupado em relatar e esclarecer os gestores sobre os resultados alcançados (3.3.2) 

Discordo 
Totalmente 4 36,4 3 20,0 2 25,0 0 0,0 9 24,3 

0.1950 

Discordo 
Parcialmente 1 9,1 4 26,7 2 25,0 1 33,3 8 21,6 

Indiferente 5 45,5 7 46,7 1 12,5 0 0,0 13 35,1 
Concordo 

Parcialmente 1 9,1 1 6,7 3 37,5 2 66,7 7 18,9 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Tem se preocupado em motivar os gestores (3.3.3) 

Discordo 
Totalmente 4 36,4 4 26,7 2 25,0 0 0,0 10 27,0 0.2285 

Discordo 
Parcialmente 1 9,1 4 26,7 4 50,0 1 33,3 10 27,0 

 
Indiferente 5 45 6 40,0 0 0,0 1 33,3 12 32,4 
Concordo 

Parcialmente 1 1 1 6,7 2 25,0 1 33,3 5 13,5 
Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 

Tem influenciado na criação e/ou inovação (3.3.4) 
Discordo 

Totalmente 4 36,4 2 13,3 3 37,5 0 0,0 9 24,3 

0.2363 

Discordo 
Parcialmente 0 0,0 4 26,7 2 25,0 0 0,0 6 16,2 

Indiferente 5 45,5 7 46,7 1 12,5 1 33,3 14 37,8 
Concordo 

Parcialmente 2 18,2 2 13,3 2 25,0 2 66,7 8 21,6 

Total 11 100,0 15 100,0 8 100,0 3 100,0 37 100,0 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009. 
 

 


