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RESUMO 
 

 

Este estudo objetiva sinalizar alternativas para a institucionalização da auditoria 

operacional no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), 

através da Auditoria de Natureza Operacional (ANOP), metodologia 

desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e de outras 

modalidades de auditorias operacionais, apontando formas de estruturação e 

estratégias de atuação. Este trabalho situa-se no exame das novas formas de 

auditorias que vêm sendo desenvolvidas pelas Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) nos últimos anos, especificamente em auditoria de 

desempenho governamental e nas dimensões que interferem na modelagem e 

no desenvolvimento dessas novas prerrogativas, bem como nas discussões 

encampadas pelo novo institucionalismo no que se refere aos fatores que 

influenciam o processo de institucionalização dessas atividades. O modelo 

analítico de estudo abrange a realização de pesquisas de campo com dois 

grupos: o corpo técnico responsável pela implementação da metodologia 

ANOP no TCU, no TCE-PE, e no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-

BA); e o corpo gerencial e técnico do TCE-PE não envolvido com a realização 

de auditorias operacionais. Os resultados demonstram que os processos de 

implementação da ANOP guardam diferenças entre os três tribunais 

consultados, em função principalmente do arranjo organizacional e do apoio 

institucional. A pesquisa também evidencia a existência não só de fatores que 

dificultam a realização de auditorias operacionais no TCE-PE, mas também de 

oportunidades para que o seu processo de institucionalização seja iniciado.  

Por fim, que para que a auditoria operacional seja institucionalizada no TCE-

PE, é essencial − além da criação de uma estrutura permanente e centralizada, 

que garanta a capacitação do pessoal e a coordenação dos trabalhos com 

qualidade − que essas atividades sejam legitimadas, construindo um consenso 

do corpo dirigente e técnico sobre a importância e a pertinência desses 

trabalhos. 

 

Palavras-chave: Tribunal de Contas; Institucionalização; Auditoria Operacional 

 
 



  

ABSTRACT 
 
 
The objective of this study is to present alternatives for the institutionalization of 

operational audit within the Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - 

TCE/PE (State Auditing Office of Pernambuco), following the methodology 

devised by the Tribunal de Contas da União (National Auditing Office - Brazil) 

as well as other methodologies for operational audit, suggesting possible ways 

in which to structure it and possible implementation strategies. This paper is 

one more contribution in the investigation of new forms of audit that have been 

developed by the Superior Auditing Bodies (Entidades Fiscalizadoras 

Superiores - EFS) in the last few years, specifically in terms of government 

performance audit and the dimensions that interfere in the modelling and 

development of these new prerrogatives. It also feeds the discussions 

encompassed by the so-called new institutionalism, in reference to the factors 

that influence the process of institutionalization of these activities.  The study 

involves field surveys with two groups: the tecnical body responsible for the 

implementation of the operational audit methodology at Tribunal de Contas da 

União, TCE/PE and at Tribunal de Contas da Bahia; and managing and 

technical body of TCE/PE not involved in the operational audit scheme. The 

results show that the implementation processes in those three institutions have 

been different form each other regarding mainly the organisational arrangement 

and the institutional sponsorship. The survey also indicates the existence not 

only of factors that hinder the implementation of the operational audit at 

TCE/PE, but also of opportunities for initiating the institutionalization process.  

Finally, in order for the operational audit to be institucionalized within TCE/PE it 

is essential - besides the creation of a permanent and centralized structure that 

guarantees the training and coordination needed - that these activities be 

legitimized, building a consensus among the directing and technical bodies 

concerning the importance and pertinence of this kind of audit.  

 

Key words: Tribunal de Contas (Auditing Office); Institutionalization; Operational 

Audit 

 

 



  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

ADCON - Secretaria Adjunta de Contas 
ADFIS        - Secretaria Adjunta de Fiscalização 
ADO         - Auditoria de Desempenho Operacional 
ANOP       - Auditoria de Natureza Operacional 
ASPIN - Assessoria de Inteligência 
ASTEC - Assessoria Técnica 
AVPR       - Avaliação de Programas 
CCE        - Coordenadoria de Controle Externo 
CDRE - Comissão Diretora de Reforma do Estado 

CERDS                
- Aperfeiçoamento do Controle Externo com foco na redução da 
desigualdade social 

CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente 
DCE - Departamento de Controle Estadual 
DCM   - Departamento de Controle Municipal 
DFID  - Department for International Development 
DIAD - Divisão de Administração Direta 
DIAF - Divisão de Autarquias de Fundações Públicas 
DICC - Divisão de Contas da Capital 
DIES - Divisão de Empresas e Sociedade de Economia Mista 
DIGE - Divisão de acompanhamento da gestão Estadual 
DIGM - Divisão de acompanhamento da gestão municipal 
DIPE - Divisão de Poderes do Estado 
EFS   - Entidades Fiscalizadoras Superiores 
GAO   - General Accounting Office 
GDO - Grupo de Desenvolvimento Organizacional 
INTOSAI     - Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IPEA - Instituto de Pesquisa econômica aplicada  
NAP  - Núcleo de Atos de Pessoal 
NEG  - Núcleo de Engenharia 
NPC  - Núcleo de Planejamento e Controle 
ONG  - Organização não governamental 
POA  - Plano Operativo Anual 
SECEX   - Secretaria de Controle Externo 
SEGECEX - Secretaria Geral de Controle Externo 
SEPROG  - Secretaria de Avaliação de Programas 
SUTEC   - Superintendência Técnica 
TCE- BA  - Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
TCE- PE   - Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 
TCU  - Tribunal de Contas da União 

 

 



  

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Comparação entre auditoria tradicional, auditoria de 

desempenho e avaliação de programas. 

19 

Quadro 2 - Pontos fortes e fraquezas teóricas das vertentes do Novo 

Institucionalismo em relação ao questionamento de como 

se dá a origem e a mudança nas instituições. 

28 

Quadro 3 - Dimensões desenvolvidas por Berger e Luckmann (1976), 

utilizadas no modelo de Zucker (1997). 

37 

Quadro 4 - Unidades que compõem a Coordenadoria de Controle 

Externo do TCE-PE. 

70 

Quadro 5 - Percepção consolidada das gerências sobre a modalidade 

mais adequada de ANOP para sua unidade. 

85 

Quadro 6 - Fatores que influenciam a institucionalização e as 

estratégias de utilização da auditoria operacional no TCE-

PE. 

86 

Quadro 7 - Vantagens e limitações dos arranjos institucionais 

utilizados pelo TCU, TCE-BA e TCE-PE para a execução 

de ANOPs. 

103 

Quadro 8 - TCU, TCE-BA e TCE-PE comparação de competências e 

do objeto das ANOPs. 

105 

Quadro 9 - Dificuldades enfrentadas na Institucionalização da ANOP. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1-  Processos Inerentes à institucionalização. 35 

Figura 2 - Ciclo da Avaliação de Programas ANOP. 62 

Figura 3 -  

 

Organograma do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco. 

69 

Figura 4 -  Mapa estratégico TCE-PE. 72 

Figura 5 - Organograma do Tribunal de Contas da União. 89 

Figura 6 - Organograma do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 96 

Figura 7 -  

 

Proposta de Arranjo Institucionall para a Auditoria 

Operacional no TCE-PE. 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUMÁRIO 
 

 

RESUMO  

ABSTRACT  

LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

LISTA DE QUADROS  

LISTA DE FIGURAS  

INTRODUÇÃO...................................................................................................... 13 

1. REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................... 15 

    1.1 Auditoria de Desempenho.......................................................................... 16 

    1.2 O Novo Institucionalismo............................................................................ 21 

          1.2.1 Institucionalismo Histórico................................................................. 23 

          1.2.2 Institucionalismo da Escolha Racional.............................................. 24 

         1.2.3 Institucionalismo Sociológico.............................................................. 25 

         1.2.4 Institucionalismos comparados........................................................... 26 

         1.2.5 A institucionalização segundo Berger e Luckman.............................. 29 

         1.2.6 Os processos de institucionalização: o modelo de Tolbert e Zucker.. 34 

2. O MODELO ANALÍTICO DE ESTUDO............................................................. 39 

    2.1 O processo de pesquisa............................................................................. 39 

    2.2 Os resultados da pesquisa......................................................................... 42 

CAPÍTULO 1: A GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA E OS DESAFIOS PARA O 

CONTROLE EXTERNO........................................................................................ 

 

44 

1.1 Um novo cenário para a administração pública brasileira............................... 44 

1.2 A formação de um “novo” controle externo..................................................... 48 

1.3 O modelo de controle das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)......... 52 

1.4 Auditoria de Natureza Operacional (ANOP).................................................... 55 

       1.4.1 As modalidades de ANOP.................................................................... 57 

          1.4.1.1 Auditoria de Desempenho Operacional (ADO).............................. 57 

          1.4.1.2 Avaliação de Programas (AVPR)................................................... 58 

       1.4.2 A metodologia ANOP........................................................................... 59 

 

CAPÍTULO 2: A AUDITORIA OPERACIONAL NO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DE PERNAMBUCO....................................................................... 

 

 

65 



  

2.1 Dimensão política............................................................................................ 65 

2.2 Dimensão organizacional................................................................................ 67 

       2.2.1 Mudanças e novas estratégias organizacionais.................................... 67 

       2.2.2 Habilidades específicas do corpo de auditores..................................... 72 

2.3 Dimensão gerencial......................................................................................... 73 

2.4 Auditoria operacional no TCE-PE: a percepção de gerentes e auditores....... 75 

       2.4.1 Experiência em trabalhos com foco no desempenho............................ 76 

       2.4.2 Dificuldades para realização de auditorias com foco no desempenho. 77 

       2.4.3 Interesse das unidades na realização de ANOPs................................. 80 

       2.4.4 Receptividade e perfil do corpo técnico................................................. 82 

       2.4.5 Avaliação de Programas de Governo ou Auditorias de Desempenho 

em órgãos e entidades: qual a modalidade mais adequada?............................... 

83 

CAPÍTULO 3: A IMPLEMENTAÇÃO DA ANOP PELO TCU, TCE-BA E TCE-

PE: ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS................................................................... 

88 

3.1 A Estrutura Organizacional e o modelo adotado............................................. 88 

      3.1.1 O Tribunal de Contas da União.............................................................. 88 

          3.1.1.1 O arranjo institucional adotado........................................................ 90 

       3.1.2 O Tribunal de Contas do Estado da Bahia............................................ 95 

          3.1.2.1 O arranjo institucional adotado........................................................ 97 

      3.1.3 O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.................................. 101 

         3.1.3.1 O arranjo institucional adotado......................................................... 101 

      3.1.4 TCU, TCE-BA e TCE-PE: comparando os modelos.............................. 102 

3.2 Dificuldades enfrentadas no processo de institucionalização......................... 106 

      3.2.1 Dificuldades internas.............................................................................. 106 

      3.2.2 Dificuldades externas aos Tribunais...................................................... 110 

3.3 Recursos importantes para a ANOP............................................................... 111 

3.4 Perfil e Capacitação do pessoal...................................................................... 112 

3.5 Contribuição dos stakeholders........................................................................ 114 

 

CAPÍTULO 4: AUDITORIA OPERACIONAL NO TCE-PE: CAMINHOS PARA 

SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO............................................................................. 

 

117 

4.1 A institucionalização da ANOP........................................................................ 118 

      4.1.1 O nível de institucionalização da ANOP................................................. 119 



  

      4.1.2 A criação de uma estrutura permanente: um passo importante para a 

institucionalização.................................................................................................. 

 

119 

        4.1.2.1 A estruturação em núcleo.................................................................. 123 

        4.1.2.2 A criação de um consenso sobre a estrutura.................................... 126 

     4.1.3 Legitimação junto ao corpo técnico......................................................... 128 

4.2 A institucionalização de outras modalidades de auditoria operacional........... 129 

     4.2.1 A superação das dificuldades.................................................................. 129 

        4.2.1.1 Superação das dificuldades externas................................................ 131 

     4.2.2 Alternativas para atuação do DCE e DCM em auditorias operacionais.. 133 

4.3 A ANOP e as outras auditorias operacionais em uma mesma ordem 

institucional............................................................................................................ 

 

136 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................. 139 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................... 147 

APÊNDICE  

 

 



13 

INTRODUÇÃO 

 

As mudanças ocorridas no modelo de Administração Pública a partir das 

reformas administrativas das décadas de 1980 e 1990 geraram a evolução da 

concepção de accountability, que deixou de ser compreendida como simples 

prestação de contas e responsabilização pelo respeito às normas, para se 

transformar em accountability democrática ─ conceito que integra a 

transparência e o controle social (BEHN, 1998), bem como o controle do 

desempenho (GOMES, 2002). 

 

As transformações nas perspectivas de accountability trouxeram novos 

desafios para os órgãos de controle, que precisaram não só buscar 

mecanismos que compensassem a flexibilização trazida pelo modelo 

gerencialista de gestão ─ não mais atrelado a normas, mas especialmente ao 

desempenho da gestão ─, mas também promover a transparência da gestão 

pública, fomentando o controle social. 

 

Pelo exposto, várias Entidades Fiscalizadoras Superiores1 (EFS) têm 

diversificado suas ações de controle e avançado na área de avaliação de 

programa nas últimas décadas (BARZELAY, 2002), enfrentando a questão da 

conveniência de expandir as atividades de auditoria de desempenho e, assim, 

realizar uma gama mais diversificada de estilos dessa espécie de auditoria. 

 

A importância dessa definição encontra-se no fato de que – a depender 

da situação inicial em que se encontra a EFS ─ o compromisso com a auditoria 

de desempenho pode acarretar mudanças significativas, em diferentes níveis 

da organização, incluindo a missão institucional, as identidades profissionais, 

os procedimentos e o estilo de trabalho. 

 

                                                 
1 EFS é a denominação dada internacionalmente aos órgãos de controle externo sob a forma 
de Tribunais de Contas ou Controladorias. São exemplos de EFS: Tribunal de Contas de 
Pernambuco (Pernambuco); Tribunal de Contas da União (Brasil); o General Accounting Office 
( Estados Unidos); e o National Audit Office (Reino Unido). 
 



  

No Brasil, a realização de auditorias de desempenho ou operacionais2 é 

prevista constitucionalmente, como um dos tipos de fiscalização sob a 

responsabilidade do controle externo, juntamente com as fiscalizações contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial (BRASIL, 1988).  

 

Com o objetivo de cumprir essa prerrogativa constitucional, passou a ser 

desenvolvida no Tribunal de Contas da União (TCU) uma metodologia de 

fiscalização, denominada Auditoria de Natureza Operacional (ANOP)3 

englobando a auditoria de desempenho de órgãos e entidades públicas, e a 

avaliação de programas de governo. 

 

Em 2001, a metodologia passou a ser disseminada para outros tribunais 

através de cursos e da disponibilização dos manuais elaborados pelo TCU. E,  

em 2004, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) passou a 

realizar ANOPs, em razão do convênio celebrado com o TCU denominado 

Projeto para o Desenvolvimento do Controle Externo, com foco na redução das 

desigualdades sociais (CERDS) e financiamento do Department for 

International Development (DFID). 

 

Apesar dos resultados obtidos com os primeiros trabalhos, a realização 

de ANOPs no TCE-PE encontra-se restrita a um grupo de trabalho criado para 

desenvolvê-la. Esse isolamento na prática da ANOP, aliado à ausência de 

trabalhos semelhantes em outras unidades do TCE-PE e à inexistência de uma 

estrutura própria permanente para a realização de trabalhos de auditoria 

operacional, representam uma ameaça à continuidade das auditorias dessa 

natureza. 

 

Além disso, é preciso conciliar os seguintes fatores: a necessidade de 

capacitação de pessoal, por tratar-se de uma modalidade nova de auditoria no 
                                                 
2 Apesar de não haver unanimidade entre os estudiosos da área (vide GOMES, 2005, p.141), 
utilizaremos neste trabalho “auditoria operacional” e “auditoria de desempenho” como 
expressões sinônimas, designando a auditoria que foca aspectos de desempenho, 
independente da metodologia ou do escopo utilizados. 
 
3 Objetivando evitar possíveis equívocos em razão da semelhança entre os termos utilizados 
para o gênero (Auditoria operacional) e a espécie (Auditoria de Natureza Operacional), a 
metodologia desenvolvida pelo TCU passará a ser designada apenas pela sigla ANOP. 



  

TCE-PE; as diferenças de estruturas existentes entre o Estado e os municípios 

pernambucanos; e, por fim, as prioridades e metas de cada unidade4 do TCE-

PE. 

 

Considerando a problemática acima, este estudo objetiva fornecer 

alternativas para a institucionalização da metodologia ANOP e de outras 

modalidades de auditorias operacionais no TCE-PE, apontando formas de 

estruturação e estratégias de atuação. Nessa perspectiva, foi construído um 

referencial teórico e um modelo analítico, os quais serviram de diretrizes para a 

elaboração deste trabalho, que serão apresentados a seguir. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente trabalho situa-se no estudo das novas formas de auditoria 

que vêm sendo desenvolvidas pelas Entidades Fiscalizadoras Superiores nos 

últimos anos, especificamente na modalidade de avaliação e revisão5, 

denominada auditoria de desempenho governamental (GOMES, 2002), bem 

como na abordagem dos fatores que influenciam a modelagem e o 

desenvolvimento dessas novas prerrogativas. Insere-se, também, nas 

discussões encampadas pelo novo institucionalismo, no que se refere aos 

fatores que influenciam o processo de institucionalização dessas atividades. 

 

A teoria sociológica neo-institucionalista, sugere que, à medida que a 

auditoria de desempenho se tornar mais institucionalizada, o nível dessa 

atividade deve aumentar, provavelmente seguido pela criação de subdivisões 

distintas ou pela expansão das “linhas de produto” (BARZELAY, 2002, p.2). 

 

Assim, a forma como os órgãos lidam com a institucionalização da 

auditoria de desempenho muito provavelmente terá efeito significativo sobre a 

escala e a distribuição das atividades de revisão na esfera governamental, ou 

seja, sobre as estratégias e sobre o escopo das auditorias dessa natureza. E 

                                                 
4 Denominamos “unidades”, as coordenadorias, os departamentos, os núcleos, as inspetorias e 
as demais divisões do TCE-PE. 
 
5
 Utilizaremos auditoria, revisão e fiscalização como termos sinônimos. 



  

essas reações tenderão a delinear o modo de operação e o impacto dos 

sistemas governamentais de accountability (GOMES, 2002, p.2). 

 

1.1 Auditoria de Desempenho  

 

A auditoria de desempenho como disciplina autônoma deve estar 

situada em um campo de estudo pertencente a políticas de gerenciamento 

público, no que se refere, especificamente, à auditoria e à avaliação da 

atividade governamental (GOMES, 2002, p.2).  

 

Não obstante alguns autores apontem diferenças entre auditoria de 

desempenho e auditoria operacional (vide GOMES, 2005, p.141), neste 

trabalho esses termos serão utilizados como sinônimos e relacionados ao 

gênero de revisão governamental denominado pelo General Accounting Office 

de performance audit (GAO, 2005) e definidos pela Organização Internacional 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) da seguinte forma: 

 

A auditoria operacional é um exame independente da 

eficiência e da eficácia das atividades, dos programas e 

dos organismos da Administração Pública, prestando 

atenção à economia, com o objetivo de realizar 

melhorias. (INTOSAI, 2005, p.15) 

 

Os estudos realizados nas EFS demonstram, contudo, que não existe 

uma definição clara sobre o que seja controlar o desempenho de uma gestão. 

Existem diferenças de abordagens, do objeto da auditoria e dos critérios 

adotados nas análises. Apesar de privilegiar os critérios de economia, 

eficiência e eficácia, a própria INTOSAI6 amplia esse rol ao entender que 

também podem ser objeto da auditoria operacional “considerações ambientais” 

e “requisitos de eqüidade” (INTOSAI, 2005, p.19).  

 

                                                 
6 Definidos pela INTOSAI (2005) da seguinte forma: Economia ─ custo de aquisição dos 
recursos utilizados para realizar uma atividade, com a qualidade requerida; Eficiência ─ 
relacionada a aproveitar da melhor maneira os recursos disponíveis; e Eficácia – relacionada 
ao alcance dos propósitos ou objetivos estipulados. 
 



  

A auditoria de desempenho, portanto, não pode ser caracterizada como 

uma atividade típica, homogênea, linear, com arcabouço metodológico definido, 

inclusive quanto ao objeto de controle, aos critérios de investigação e aos 

métodos utilizados nos trabalhos (GOMES, 2002, p.4). 

 

Considerando a diversidade encontrada no estudo comparado das 

práticas encontradas em EFS, o auditor Marcelo Barros Gomes (2002, p.6) 

propõe a seguinte conceituação para auditoria de desempenho, que será 

adotada neste trabalho: 

Um conjunto de procedimentos técnicos e métodos de 

investigação utilizados por instituições centrais de controle da 

administração pública para obtenção, processamento e 

disseminação de informações relevantes de revisão e avaliação 

de atividades, programas, políticas e órgãos governamentais 

quanto a aspectos de economia, eficiência, efetividade, boas 

práticas de gestão, eqüidade, alcance de metas, capacidade de 

gerenciamento de desempenho, informações de desempenho, 

entre outros critérios orientados para o resultado da atuação 

pública. 

 

É extremamente diversificado o rol de práticas de auditoria que se 

enquadram como auditorias de desempenho. São duas, portanto, as questões 

a serem enfrentadas pelas EFS: qual o posicionamento estratégico a ser 

adotado quanto ao que se deseja controlar do governo, e como fazê-lo. 

 

Os modelos e estratégias de auditoria de desempenho são de natureza 

teórica, quando baseados em fontes conceituais, como teorias de 

gerenciamento e análises de políticas públicas; ou de natureza empírica, 

quando buscam evidências nas práticas desenvolvidas pelas EFS, para criar 

seus modelos (GOMES, 2002, p.3). 

 

Os estudos recentes realizados em EFS demonstram uma tendência a 

balancear duas espécies de accountability democrática7: accountability de 

                                                 
7 Accountability – obrigação de responder por uma responsabilidade outorgada. Pressupõe a 
existência de, pelo menos, duas partes: uma que delega a responsabilidade e outra que a 



  

conformidade e accountability de desempenho. Nesse contexto, a auditoria é 

definida como: “um conjunto de métodos e procedimentos para a obtenção de 

informações relevantes de controle de desempenho ou conformidade” 

(GOMES, 2002, p.4). 

 

Ao tratar do tema, Barzelay (2002, p.6-7) aponta a seguinte 

diferenciação entre o que o autor denomina de auditoria de desempenho, 

auditoria tradicional e avaliação de programas ( vide Quadro 1):  

 

A auditoria tradicional objetiva fazer com que unidades e indivíduos 

sigam determinados critérios ou normas aplicáveis para realizar transações e 

desempenhar tarefas, buscando assim contribuir para a accountability de 

regularidade. No Brasil, a auditoria que tem por objetivo aferir a correta 

aplicação das normas é denominada de auditoria de legalidade ou auditoria de 

conformidade. 

 

O principal objetivo das auditorias de desempenho pode ser expresso 

como “accountability de desempenho”. Essa dimensão possui − além da idéia 

de que as organizações devem ser responsabilizadas pelos resultados de sua 

atuação mais do que pela sua forma de funcionamento − a compreensão de 

que, para alguns propósitos, é melhor focalizar a atenção da administração 

para a otimização dos processos produtivos e do desenho dos programas, 

contribuindo-se, assim, para a operacionalização de processos político-

administrativos. 

 

Finalmente, as avaliações de programas têm como principal objetivo 

distinguir os impactos provocados pelos programas de forma a avaliar sua 

efetividade em atingir objetivos prédefinidos ou inferidos. 

 

Destacamos, portanto, que Barzelay faz uma diferenciação entre a 

avaliação de programas e a auditoria de desempenho que lhe seria mais 

                                                                                                                                               
aceita, com o compromisso de prestar contas da forma como usou a responsabilidade 
(GOMES, 2002, p.1). 



  

próxima: a auditoria de efetividade de programa, que será objeto de análise no 

próximo capítulo.  

 

Quadro 1: Comparação entre auditoria tradicional, auditoria de desempenho e 

avaliação de programas. 

Tipo de 

auditoria 

Imagem de governo Objetivo da 

revisão 

Modalidade/papel 

do auditor 

Auditoria 

Tradicional 

Máquina burocrática Accountability 

de 

conformidade 

Auditoria/ Verificar 

discrepâncias 

entre 

procedimentos e 

normas e relatar 

achados 

Auditoria de 

Desempenho 

Cadeia de produção: insumos 

»processos»produtos»impactos 

Accountability 

de 

desempenho 

Inspeção/ 

Avaliar aspectos 

dos programas e 

organizações, e 

relatar achados. 

Avaliação de 

programas 

Intervenções orientadas ao 

governo com o objetivo de 

resolver problemas coletivos 

Fornecer 

informações 

verídicas e 

úteis sobre a 

efetividade de 

políticas 

públicas e 

programas 

públicos 

Pesquisa/ 

Avaliar a 

efetividade das 

intervenções ou 

medir o impacto 

de diversas 

interferências 

sobre os 

problemas 

coletivos 

Fonte: adaptado de BARZELAY( 2002,  p.4) 

 

Vale ressaltar que foge aos objetivos e limites deste trabalho a 

realização de uma discussão mais profunda envolvendo as diferenças entre 

avaliação de programas e auditoria de desempenho ─ apenas pontuada neste 

capítulo introdutório ─ bem como as argumentações acerca do escopo da 



  

avaliação de políticas e programas públicos, e da legitimidade da EFS para 

realizá-las8.  

 

Neste trabalho, entendemos os programas como objetos passíveis de 

auditorias de desempenho e, sendo assim, a avaliação de programas é uma 

das formas específicas de auditoria operacional.  

 

Os estudos nas EFSs demonstram uma enorme diversidade das práticas 

de revisão governamental de desempenho. A modelagem dessas práticas é 

diretamente influenciada pelo cenário e pelos recursos disponibilizados para 

essas entidades. Por essa razão, a compreensão dos processos de 

implementação e gerenciamento público relacionados com a auditoria e a 

avaliação passa pela análise de três dimensões nas quais a EFS está inserida: 

a dimensão política, a dimensão organizacional e a dimensão gerencial 

(GOMES, 2002, p.2-3), a seguir discriminadas: 

 

• Dimensão política – consiste em entender quais os fatores políticos 

dentro dos Estados nacionais que limitam ou expandem as 

possibilidades de atuação de uma EFS em uma auditoria de 

desempenho. Esses fatores são determinantes dos modelos de auditoria 

que serão adotados, não obstante a existência de pressões externas 

para a adoção de práticas de auditoria mais qualitativas, no âmbito das 

instituições de controle. 

 

• Dimensão organizacional – relaciona-se à discussão e à análise de 

mudanças que vêm ocorrendo no âmbito das EFSs, com vistas a 

adequar sua estratégia organizacional para conduzir os trabalhos dessa 

natureza. As escolhas estratégicas da EFS sobre a forma de condução 

de trabalhos de auditoria de desempenho são influenciadas por 

questões internas, tais como: posicionamento, grau de independência, 

habilidades específicas do corpo de auditores e o tipo de relacionamento 

                                                 
8 Para uma perspectiva mais detalhada sobre essas discussões, leia-se Gomes (2005). 



  

de uma EFS com seus principais “clientes” (receptores de suas 

informações). 

 

• Dimensão gerencial – relaciona-se às práticas gerenciais voltadas para 

os resultados e a melhoria do desempenho, tanto no âmbito da 

administração pública quanto das próprias EFS. Especificidades do 

gerenciamento público devem ser abordadas como forma de discutir as 

limitações e as possibilidades da auditoria de desempenho a serem 

utilizadas como ferramenta de aumento da accountability democrática e 

de melhoria dos serviços públicos. 

 

O conhecimento dessas dimensões e de suas influências no caso 

concreto constitui uma ferramenta importante a ser utilizada pelos estudos que 

pretendam identificar as possibilidades de atuação das entidades de controle 

em auditoria operacional. 

 

1.2 O Novo Institucionalismo  

 

A denominação neo-institucionalismo designa uma corrente da ciência 

política, que se desenvolveu na década de 1980 até meados dos anos 1990, 

como reação às escolas de inspiração behaviorista que se desenvolveram nos 

anos 1960 e 19709.  

 

Contemporâneo da Teoria da Escolha Racional, o novo institucionalismo  

diferencia-se desta escola por buscar entender o contexto institucional e sua 

influência no comportamento dos indivíduos. Para os neo-institucionalistas, o 

comportamento dos atores políticos não é explicado exclusivamente por suas 

preferências e escolhas pessoais – como prescrevia a Teoria da Escolha 

Racional – mas também pelas influências exercidas pelas instituições que 

exerciam mediações entre as estruturas sociais e os comportamentos 

individuais (SALES, 2006). 

                                                 
9 Neste trabalho “neo-institucionalismo” e “novo institucionalismo” serão utilizadas como 
expressões sinônimas. 
 



  

 

O novo institucionalismo propõe-se a responder três perguntas 

fundamentais: como os atores se comportam? O que as instituições fazem?  

Por que as instituições perduram ao longo do tempo? Essas questões são 

enfrentadas segundo duas abordagens distintas: a calculista e a culturalista. 

(HALL e TAYLOR, 2003, p.197-198) 

 

Segundo a abordagem calculista, os objetivos e preferências dos atores 

são definidos de modo exógeno à análise institucional, pois o comportamento 

humano é baseado em cálculos estratégicos. As instituições oferecem aos 

atores uma certeza relativamente grande sobre o comportamento dos outros 

atores, e perduram porque os indivíduos perderiam mais ao evitar esses 

modelos de comportamento do que aderindo a eles. 

 

Já os partidários da abordagem culturalista, não obstante reconheçam 

que o comportamento humano é racional e orientado para os fins, entendem 

que as escolhas não são estritamente utilitárias, mas dependem da 

interpretação que o ator faz da situação. As instituições são as fornecedoras 

desses filtros de interpretação que definem a linha de ação dos indivíduos e, 

por estruturarem as próprias decisões relativas a uma eventual reforma, 

tendem a perdurar ao longo do tempo. 

 

Essas abordagens são apropriadas de forma heterogênea entre as 

diferentes correntes do novo institucionalismo. Hall e Taylor (2003) 

identificaram três diferentes métodos de análise que se desenvolveram de 

forma independente10: o institucionalismo histórico, o institucionalismo da 

escolha racional e o institucionalismo sociológico, cujos pressupostos e 

principais características passaremos a expor. 

 

 

 

                                                 
10

 FERNANDES (2002, p.80) classifica as correntes do novo institucionalismo entre as que 
utilizam o individualismo metodológico – o institucionalismo da escolha racional – e as que não 
o utilizam – institucionalismos histórico e sociológico.  



  

1.2.1 Institucionalismo Histórico 

 

O Institucionalismo Histórico surgiu como reação contra as correntes que 

dominavam a ciência política nos anos 1960 e 1970: o estrutural-funcionalismo 

e a análise da vida política em termos de grupos.  

 

Seus teóricos tendem a associar as instituições às organizações e às 

regras ou convenções editadas pelas organizações formais, definindo 

instituições como os procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais 

e oficiosas inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da 

economia política. São consideradas normatizações em vários níveis, desde 

regras constitucionais até os procedimentos habituais de funcionamento de 

uma organização, passando pelas convenções que governam o 

comportamento dos sindicatos e pelas relações entre bancos e empresas 

(HALL e TAYLOR, 2003, p.196). 

 

Ao analisar a escola, Hall e Taylor discorrem sobre quatro “propriedades 

notáveis”, ou seja, características normalmente encontradas nos trabalhos do 

institucionalismo histórico (HALL e TAYLOR, 2003, p.199-202): 

 

• Utilizam as duas abordagens ─ calculista e culturalista – nas análises 

que tratam da relação entre instituições e ações. 

• Atribuem importância ao poder, especialmente nas relações de poder 

assimétricas, ou seja, como as instituições repartem o poder de maneira 

desigual entre os grupos sociais. 

• Defendem a existência de uma causalidade social dependente da 

trajetória percorrida ─ path dependence11 – ou seja, as forças ativas 

produzem resultados diversos a depender das propriedades de cada 

contexto local. As propriedades têm natureza institucional e são 

herdadas do passado. Assim, as instituições são integrantes 

relativamente permanentes da paisagem e um dos principais fatores que 

influenciam o desenvolvimento histórico. 

                                                 
11

 Para uma perspectiva mais detalhada do conceito de path dependency e dos estudos 
históricos comparados leia-se (FERNANDES, 2002) 



  

• Situam as instituições numa cadeia causal e não como o único fator de 

influencia na vida política. Apresentam um mundo mais complexo que o 

universo de preferências e instituições, mas mostram-se atentos à 

relação entre estas últimas e as idéias ou crenças. 

 

1.2.2 Institucionalismo da Escolha Racional 

 

O Institucionalismo da Escolha Racional surgiu no contexto de estudos 

de comportamento no interior do Congresso dos Estados Unidos, inspirado por 

um paradoxo significativo, que não podia ser explicado à luz dos postulados 

clássicos da Teoria da Escolha Racional: não obstante as múltiplas escalas de 

preferência dos legisladores e o caráter multidimensional das questões – que 

deveria dificultar a reunião de maiorias estáveis ─ as decisões do Congresso 

apresentavam notável estabilidade.  

 

 Hall e Taylor enfatizam quatro características presentes nos estudos sob 

a ótica do Institucionalismo da Escolha Racional (HALL e TAYLOR, 2003, p. 

205-206): 

 

• Empregam uma série de pressupostos comportamentais: os atores 

compartilham de um conjunto determinado de preferências e se 

comportam de modo inteiramente utilitário, o que pressupõe um número 

significativo de cálculos estratégicos. 

• Entendem que a inexistência de instituições faz com que os indivíduos 

ajam de modo a maximizar suas preferências, mesmo com um resultado 

subótimo para a coletividade.  

• Enfatizam o papel da interação estratégica na determinação dos 

resultados políticos. O comportamento não sofre influências de forças 

históricas, mas é influenciado pelo comportamento esperado de outros 

atores e é fruto de um cálculo estratégico. 

• Consideram que a criação das instituições ocorre por meio de acordos 

voluntários entre os atores interessados. As instituições permanecem 



  

caso ofereçam mais benefícios aos atores interessados que as 

instituições concorrentes. 

 

1.2.3 Institucionalismo Sociológico 

 

O Institucionalismo Sociológico (HALL e TAYLOR, 2003, p.207) surgiu 

no fim dos anos 1970, no quadro da teoria das organizações, ao contestar a 

distinção tradicional entre a esfera do mundo social e as esferas influenciadas 

por um conjunto variado de práticas associadas à cultura.  

 

Passaram a sustentar que muitas formas e procedimentos institucionais 

utilizados pelas organizações modernas eram adotadas não porque fossem 

mais eficazes tendo em vista as tarefas a cumprir12. Antes, deveriam ser 

interpretadas como práticas culturais. 

 

As práticas não seriam incorporadas às organizações em razão do 

aumento da eficácia, mas como conseqüência do mesmo tipo de processo de 

transmissão que dá origem às práticas culturais em geral. 

 

Hall e Taylor identificaram três características que distinguem os 

trabalhos do Institucionalismo Sociológico das outras variedades do neo-

institucionalismo (HALL e TAYLOR, 2003, p.208-211): 

 

• As instituições são definidas de um modo muito mais global do que em 

outros estudos de Ciência Política, incluindo não apenas regras, 

procedimentos e normas, mas também os sistemas de símbolos, os 

esquemas cognitivos e os modelos morais que fornecem “padrões de 

significação”, que guiam a ação humana. Dessa posição resultam dois 

desdobramentos importantes: rompe-se a dicotomia conceitual que opõe 

                                                 
12 O Institucionalismo Sociológico vai de encontro à idéia cunhada por Weber e adotada por 
muitos sociólogos de que as estruturas burocráticas que dominavam o mundo são produto de 
um esforço de elaboração de estruturas cada vez mais eficazes, com a finalidade de cumprir 
tarefas formais ligadas a essas organizações. Para esses estudiosos, a cultura é vista como 
algo diverso, e a forma organizacional das estruturas seria praticamente a mesma, devido à 
racionalidade e à eficácia inerente a elas (HALL e TAYLOR, 2002, p.207). 



  

instituição à cultura; e cria-se uma tendência a definir cultura como 

sendo sinônimo de instituições. 

 

• As relações entre as instituições e as ações individuais são percebidas 

sob a ótica culturalista, valendo-se para isso de duas dimensões: a 

normativa, para a qual as instituições influenciam o comportamento, pois 

criam normas e estas são internalizadas pelos indivíduos na medida em 

que estão associadas aos papéis que desempenham na sociedade; e a 

cognitiva, segundo a qual as instituições fornecem os meios para a 

interpretação do mundo e do comportamento dos outros indivíduos 

através de esquemas, categorias e modelos cognitivos que são 

indispensáveis à ação.   

 

• A origem e as mudanças das práticas institucionais são concebidas 

como sendo mais relacionadas ao reforço que oferece à sua 

legitimidade social e à de seus adeptos, do que ao aumento de sua 

eficiência. 

 

Ainda sobre o institucionalismo sociológico, explica Fernandes (2002, 

p.81) que para essa corrente as instituições não influenciam apenas os 

cálculos estratégicos dos indivíduos ─ como sustentam os teóricos da escolha 

racional ─ mas também suas preferências e identidades. Essa análise não 

abandona totalmente os problemas concernentes ao oportunismo e à incerteza, 

mas complementa-os a partir da visão de que os processos culturais são 

determinantes do comportamento institucional. 

 

1.2.4 Institucionalismos comparados 

 

Ao realizarem o estudo comparado das três vertentes do neo-

institucionalismo, Hall e Taylor (2003, p. 215-219) identificaram pontos em 

comum, divergências e opinaram sobre seus pontos fortes e fraquezas 

teóricas. Dessa discussão, interessa particularmente a este trabalho a análise 

realizada sobre os argumentos acerca do processo de origem e de mudança 

institucional (vide Quadro 2).  



  

Para institucionalistas históricos e sociológicos, as instituições são 

criadas em um mundo que as têm em abundância. A corrente histórica destaca 

a distribuição assimétrica de poder, bem como a importância dos modelos 

institucionais e da trajetória (path dependence) nos processos de criação e 

mudanças institucionais. Seus teóricos concebem a origem institucional de 

forma dedutiva e tem nos arquivos históricos suas fontes de informação.  

 

Essa abordagem traz um ganho de realismo especificamente para as 

análises produzidas, mas a insistência na indução tem dificultado a 

sistematização de teorias sobre a questão, o que é considerado um ponto fraco 

por Hall e Taylor (2003). 

 

 Os teóricos do Institucionalismo da Escolha Racional entendem que as 

origens e mudanças organizacionais são explicadas pelas funções que 

cumprem e pelas vantagens que propiciam. Hall e Taylor (2003) consideram 

que este é um forte argumento para as situações de mudança institucional, ou 

seja, a continuidade da instituição é influenciada pelas vantagens que 

oferecem, mas que se torna inconsistente quando considerada a origem das 

instituições. 

 

Os autores apontam as seguintes fraquezas teóricas: abordagem 

excessivamente racionalista, segundo a qual as instituições que resistiram 

seriam as mais eficientes, deixando-se sem explicação os casos de instituições 

ineficientes; exagero na defesa da eficiência real, ao postular que o processo 

de criação das instituições é fortemente intencional e visa efeitos determinados,  

desconsiderarando-se a existência de outras motivações; incompatibilidade 

entre o equilíbrio de Nash ─ um dos pressupostos da corrente - a existência de 

mudanças institucionais. 

 

 

 

 



  

Quadro 2: Pontos fortes e fraquezas teóricas das vertentes do Novo 

Institucionalismo em relação ao questionamento de como se dá a origem e a 

mudança nas instituições 

                              Como se dá a origem e a mudança das instituições? 

Institucionalismo da escolha 

racional 

Institucionalismo histórico Institucionalismo sociológico 

Pontos 

Fortes 

Pontos Fracos Pontos Fortes Pontos Fracos Pontos Fortes Pontos 

Fracos 

Abordagem 

extremamente 

potente para 

explicar a 

permanência 

das 

instituições ao 

longo do 

tempo. 

Explica a 

origem de uma 

instituição 

apenas pelos 

efeitos de sua 

existência, o 

que reduz seu 

poder 

explicativo; 

 

Abordagem 

excessivamente 

funcionalista; 

Exagero quanto 

à eficiência real 

de algumas 

instituições; 

 

Análises 

altamente 

voluntaristas; 

O paradoxo 

subjacente ao 

postulado do 

equilíbrio não 

permite que se 

compreenda 

por que as 

instituições 

mudam.  

O enfoque neo-

weberiano dado 

quanto à origem 

das instituições 

aumenta o 

realismo das 

análises. 

Por insistirem 

na indução, 

seus teóricos 

dedicaram-se 

menos a reunir 

os resultados 

obtidos em 

teorias 

sistemáticas. 

Desenvolve 

uma 

concepção 

mais ampla das 

razões pelas 

quais uma 

instituição pode 

ser escolhida, 

englobando o 

papel que 

esforços de 

interpretação e 

uma 

preocupação 

com a 

legitimidade 

social podem 

ter nesse 

processo. 

Ignora que o 

processo de 

criação e 

reforma 

institucional 

envolve um 

conflito de 

poder entre os 

atores cujos 

interesses 

entram em 

competição. 

Fonte: adaptado de Sales (2005, p.65-66). 

 



  

Os pesquisadores também alertam para o fato de as análises dessa 

escola serem voluntaristas, considerando a criação das instituições como um 

processo quase contratual entre atores iguais e independentes, e 

desconsiderando a assimetria das relações de poder, o que confere muito mais 

influência a certos atores. Esclarecem, ainda, que a escola se utiliza da 

abordagem retrospectiva, pela qual – incoerentemente ─ a origem da 

instituição é explicada pelos efeitos de sua existência. 

 

Os estudiosos enfatizam como ponto forte trazido pela escola 

sociológica para essa questão, uma concepção mais ampla das razões pelas 

quais uma instituição pode ser escolhida, ultrapassando as simples 

considerações de eficácia típicas do Institucionalismo da Escolha Racional, 

para englobar os esforços de interpretação e a preocupação com a legitimidade 

social. 

 

Hall e Taylor (2003) destacam como fraqueza o fato de a escola 

sociológica privilegiar os processos macro-sociológicos, sugerindo que esse 

enfoque poderia beneficiar-se de uma maior atenção aos processos de conflito 

de poder entre os atores cujos interesses entram em competição. 

 

 Este trabalho buscará interpretar os achados nos processos de 

institucionalização da auditoria operacional à luz do novo institucionalismo, com 

especial destaque para sua corrente sociológica, atentando, contudo, para as 

limitações dessa abordagem, que serão enriquecidas com as explicações dos 

institucionalismos histórico e da escolha racional. 

 

 

1.2.5 A institucionalização segundo Berger e Luckmann 

 

Ao tratar da “sociedade como realidade objetiva”, Berger e Luckmann 

(1978) se debruçaram sobre as origens da institucionalização, tentando 

identificar os fatores que atuam nesse processo.   

 



  

Inicialmente, os autores esclarecem que o processo de 

institucionalização é iniciado quando determinadas ações que se tornaram 

habituais passam a ser objeto de tipificações recíprocas, ou seja, quando os 

atores entram em ação comum se apropriando interiormente dos reiterados 

papéis desempenhados pelos outros, usando estes como modelos para os 

seus próprios desempenhos. 

 

 Entretanto, para que haja tipificação recíproca, é necessária a 

existência de uma situação duradoura, na qual as ações habituais dos 

indivíduos se entrelacem (BERGER e LUCKMANN, 1978, p.82-83). Por isso, 

as tipificações recíprocas não podem ser criadas instantaneamente; ao 

contrário, são construídas no curso de uma história compartilhada. Por isso, os 

autores enfatizam que é impossível compreender adequadamente uma 

instituição sem entender o processo histórico no qual está inserida (BERGER e 

LUCKMANN, 1978, p.79). 

 

Após a tipificação ao longo do tempo, ocorre o que os autores 

nomearam de objetivação ─ o processo pelo qual os produtos exteriorizados da 

atividade humana adquirem o caráter de objetividade. Ou seja, o novo mundo 

institucional passa a ser experimentando como uma realidade objetiva,  

tornando-se real e alcançando a firmeza na consciência, não podendo, 

portanto, ser mudando com tanta facilidade13.  

 

Os autores ressaltam a existência de um processo dialético que atua na 

institucionalização ─ inicialmente entre o homem (o produtor) e o mundo social 

(produto dele), atuando reciprocamente um sobre o outro, e gerando, pois, 

exteriorização e objetivação num processo dialético contínuo. O terceiro 

momento ocorre quando o mundo social objetivado é reintroduzido na 

consciência, por meio da transmissão deste a uma nova geração (BERGER e 

LUCKMANN, 1978, p.87-88).  

                                                 
13

 “ (...) Só nesse ponto é possível falar realmente de um mundo social, no sentido de uma 
realidade ampla e dada com a qual o indivíduo se defronta de maneira análoga à realidade do 
mundo natural. Só dessa maneira, como mundo objetivo, as formações sociais podem ser 
transmitidas a uma nova geração” (BERGER e LUCKMANN, 1978, p. 85). 
 



  

Para que haja a transmissão a uma nova geração é importante que haja 

um modo pelo qual o mundo institucional possa ser “explicado” e justificado. 

Isso ocorre porque, na transmissão, a realidade chega como tradição e não 

como memória biográfica.   

A legitimação não é necessária na primeira fase da 

institucionalização, quando a instituição é simplesmente um 

fato que não exige nenhum suporte, nem subjetivamente, nem 

biograficamente. O problema da legitimação surge 

inevitavelmente quando as objetivações da ordem institucional 

(agora histórica) têm de ser transmitidas a uma nova geração. 

É preciso haver legitimação, ou seja, o processo de 

explicações e justificativas dos elementos salientes da tradição 

institucional. (BERGER e LUCKMANN, 1978, p.128)  

 

Os instrumentos de legitimação precisam ser consistentes e amplos no 

que se refere à ordem institucional, a fim de levarem a convicção às novas 

gerações durante o processo que as socializa na ordem institucional. Ademais, 

precisam esclarecer os indivíduos porque devem realizar uma ação e não 

outra, e também por que as coisas são o que são, ou seja, o conhecimento 

precede os valores na legitimação das instituições: 

A legitimação tem um elemento cognoscitivo e um elemento 

normativo, ou seja, não é apenas uma questão de valores, 

implica também em conhecimento. (BERGER e LUCKMANN, 

1978, p.128) 

 

Os novos significados produzidos pela legitimação também ajudam a 

integrar os processos já ligados a processos institucionais díspares, ou seja, 

processos aparentemente não conectados ou antagônicos. Os autores 

enfatizam essa importância, pois defendem a integração das instituições 

coexistentes numa mesma ordem institucional.  

 

Os estudiosos ainda entendem que ─ apesar de não haver, para efeito 

de funcionalidade social externa, obrigatoriedade de integração em um único 

sistema coerente, e de ser possível a coexistência com base em desempenhos 

separados – os significados precisam de uma consistência mínima. 

 



  

Além disso, Berger e Luckmann (1978, p.90-91) esclarecem que a 

“lógica” das instituições não residem nelas em si ou em suas funções externas, 

mas “(...) na maneira em que estas são tratadas na reflexão que delas se 

ocupa. A consciência reflexiva impõe a qualidade da lógica à ordem 

institucional”. Ou seja, é preciso que haja reciprocidade dotada de sentido nos 

processos de institucionalização.  

 

A análise dos processos de integração das instituições passa pela 

compreensão do conhecimento que seus membros têm delas. A linguagem é o 

principal instrumento de legitimação, por isso a lógica atribuída à ordem 

institucional faz parte do acervo socialmente disponível do conhecimento.  

 

O conhecimento teórico tem atuação limitada. O conhecimento que 

constitui a dinâmica motivadora da conduta institucionalizada é o que os 

autores denominam de pré-teórico: “(...) a soma de tudo aquilo que ‘todos 

sabem’, a respeito do mundo social, um conjunto de máximas, princípios 

morais, valores, crenças, mitos, cuja integração teórica exige considerável 

força intelectual” (BERGER e LUCKMANN, 1978, p.93). 

 

É esse corpo de conhecimento que, quando objetivado como verdades 

universalmente válidas, fornecem as regras de conduta institucionalmente 

adequadas, define e constrói papéis, e qualquer desvio dessa ordem 

institucional toma caráter de um afastamento da realidade.  

 

O processo de conhecimento situa-se no coração da dialética 

fundamental da sociedade, em razão dos seguintes fatores: programa os 

canais pelos quais a exteriorização produz um mundo objetivo; objetiva esse 

mundo por meio da linguagem e do aparelho cognoscitivo baseado na 

linguagem, isto é, ordena-o em objetos que serão apreendidos como realidade; 

e, finalmente, é interiorizado como verdade objetivamente válida no curso da 

socialização.  

 

Quando surge a possibilidade de se repetir a objetivação das 

experiências compartilhadas, há o que os autores denominaram de 



  

“sedimentação social” ─ quando se objetiva um determinado sistema de sinais 

e estas experiências tendem a ser transmitidas de uma geração à seguinte e 

de uma coletividade à outra. A linguagem é o instrumento transmissão que 

fornece os meios para a objetivação de novas experiências, permitindo que 

sejam incorporadas ao estoque já existente do conhecimento (BERGER e 

LUCKMANN, 1978, p.94). 

 

Os autores enfatizam que a transmissão lingüística faz com que a 

experiência partilhada torne-se uma possibilidade objetiva para os indivíduos 

de certo tipo e torne-se, de certa forma, significativa mesmo para aqueles que 

provavelmente não venham a ter a experiência própria no futuro. O importante 

é que passa a fazer parte do acervo comum do conhecimento (BERGER e 

LUCKMANN, 1978, p.97). 

 

Entendem que o fato das instituições conservarem-se unidas encontra 

explicação na consciência reflexiva de indivíduos, que impõe certa lógica à 

experiência das diversas instituições. Berger e Luckmann (1978, p.116-117) 

também elencam vários problemas causados pela segmentação da ordem 

institucional e a concomitante pouca distribuição do conhecimento: 

• A falta de significados integradores que abranjam a sociedade e 

ofereçam ao contexto total do sentido objetivo para a experiência e o 

conhecimento social fragmentado do indivíduo;  

• Dificuldade de legitimação das atividades institucionais de um tipo de 

ator com relação aos outros tipos.  

• Possibilidade de subuniversos de significado socialmente separados. 

Estes resultam em acentuações da especialização dos papéis, levadas a 

um ponto em que o conhecimento específico de um papel torna-se 

inteiramente esotérico, comparado ao acervo comum do conhecimento.  

 

O nível de institucionalização dependerá da extensão da partilha das 

estruturas (BERGER e LUCKMANN, 1978, p.111): 

Se muitas ou a maioria das estruturas importantes de uma 

sociedade são geralmente compartilhadas, a esfera da 

institucionalização será ampla. Se são poucas as estruturas 



  

relevantes geralmente compartilhadas, a esfera da 

institucionalização será estreita.  

 

 O estudo de Berger e Luckmann será utilizado na compreensão dos 

processos de institucionalização da ANOP e das demais formas de fiscalização 

operacional especialmente no que se refere aos mecanismos de construção da 

legitimação e da integração de institutos, haja vista a existência de resistências 

a novas formas de auditoria e de uma dicotomia entre as fiscalizações 

operacionais e de conformidade.   

 

1.2.6 Os processos de institucionalização: o modelo de Tolbert e Zucker 

 

Berger e Luckmann (1978) definem institucionalização como um 

processo central na criação e perpetuação de grupos sociais duradouros, no 

qual, em seu último estágio, haveria “uma tipificação de ações tornadas 

habituais por tipos específicos de atores”. Esse estudo ─ restrito a atores 

individuais – foi ampliado por Tolbert e Zucker (1998), que estendeu esta 

análise às organizações. 

 

Para tanto, as autoras observaram o processo de institucionalização 

organizacional, à luz das dimensões observadas por Berger e Luckmann 

(1978): habitualização, tipificação, objetivação, exterioridade, e sedimentação 

(vide Quadro 3). 

 

O esquema construído pelos autores (vide Figura 1) demonstra os 

processos de mudança organizacional como conseqüência das transformações 

do ambiente onde a organização está inserida, como mudanças na tecnologia, 

na legislação e nas forças do mercado. Esse novo contexto propicia a adoção 

das inovações que com freqüência ocorrem a partir das soluções praticadas 

por outras organizações. 

 

 

 

 



  

               Figura 1: Processos Inerentes à institucionalização 

 
Fonte: adaptado de TOLBERT e ZUCKER ( 1998, p.20). 

 

O primeiro processo, denominado habitualização, envolve a geração de 

novos arranjos estruturais e a sua formalização desses nas políticas e nos 

procedimentos das organizações. As estruturas criadas nesse estágio de pré-

institucionalização tendem a ser temporárias, e os conhecimentos da estrutura, 

sua operacionalização e seus propósitos entre os que não a adotaram são 

limitados. Os autores explicam que a adoção pode ser amplamente prevista 

“por meio de arranjos políticos internos, que fazem com que as organizações 

sejam mais ou menos receptivas aos processos de mudança” (TOLBERT e 

ZUCKER, 1998, p.206). 

 

A objetivação pressupõe um status mais permanente e disseminado da 

inovação. Envolve certo grau de consenso social entre os decisores da 

organização a respeito do valor da estrutura, e a crescente adoção pelas 

organizações com base nesse consenso. Os autores propõem dois 

mecanismos que contribuem para a construção desse consenso (TOLBERT e 

ZUCKER, 1998, p. 207-209): 



  

 

1. O monitoramento interorganizacional – consiste no monitoramento 

que a organização faz de seus competidores e dos esforços para 

aumentar sua competitividade relativa. A resistência à disseminação de 

novas estruturas para determinada organização será menor à medida 

que outras organizações as tenham “pré-testado”. Além disso, a 

percepção dos decisores sobre as vantagens e desvantagens das 

estruturas será influenciada pela observação do comportamento de 

outras organizações que as adotaram. 

 

2. A atuação de champions – a participação de grupos de interesse tem 

sido muito importante na promoção de mudanças estruturais nas 

organizações. Os champions normalmente são indivíduos com interesse 

material na estrutura cujos esforços devem ser concentrados em duas 

teorizações: a) a identificação de um problema organizacional genérico, 

o que inclui a especificação de atores e de como são afetados, gerando 

conhecimento público deste padrão de insatisfação ou de fracasso 

organizacional; b) a justificação de um arranjo estrutural formal, 

particular como solução para o problema com bases lógicas e empíricas. 

 

Nessa fase, o ímpeto de disseminação deixa de ser simples imitação 

para adquirir uma base mais normativa, refletindo a teorização implícita ou 

explícita das estruturas. Entretanto, muitas estruturas nesse estágio de semi-

estruturação não se tornam perenes. Isso ocorre porque, apesar de terem 

adquirido certo grau de aceitação normativa, sua qualidade ainda não é 

completamente testada, e haverá um monitoramento das evidências de sua 

eficácia. Segundo os autores: 

Somente quando uma estrutura atinge o grau de 

institucionalização total é que a propensão dos atores para 

empreender avaliações independentes da estrutura declinará 

de modo significativo. (TOLBERT e ZUCKER, 1998, p.209) 

 

 

 



  

Quadro 3: Dimensões desenvolvidas por Berger e Luckmann (1978), utilizadas 

no modelo de Zucker (1998). 

Dimensão Definição 

Habitualização Desenvolvimento de comportamentos padronizados para a 

solução de problemas e a associação de tais 

comportamentos a estímulos particulares. As ações tornam-

se habitais quando ocorrem com um mínimo esforço de 

tomada de decisão por atores em resposta a estímulos 

particulares. 

Tipificação Envolve desenvolvimento recíproco de definições 

compartilhadas ou significados que estão ligados aos 

comportamentos tornados habituais. À medida que a 

tipificação passa a ser generalizada, mais perto da 

objetivação está o processo. 

Objetivação Processo de generalização do significado de uma ação, 

independentemente de indivíduos específicos que a 

desempenham. É um desenvolvimento necessário para a 

transposição de ações para contextos além do seu ponto de 

origem. 

Exterioridade Grau com que as tipificações são tratadas como se 

possuíssem uma realidade própria. Está relacionada à 

continuidade histórica das tipificações e à transmissão 

destas aos novos membros que, não tendo conhecimento de 

suas origens, passa a tratá-las como “dados sociais”. 

Sedimentação Processo por meio do qual as ações adquirem a qualidade 

de exterioridade.  

Fonte: Elaborado a partir de Tolbert e Zucker (1998). 

 

A sedimentação é um processo envolvido na institucionalização total, 

que implica uma bidimensionalidade das estruturas: a propagação por todos os 

adotantes adequados e a perpetuação de estruturas por um período longo de 

tempo. 

 

Os autores apontam os fatores que interferem no desenvolvimento 

dessas duas dimensões, influenciando, portanto, a institucionalização 

(TOLBERT e ZUCKER, 1998, p.210): 



  

• A resistência de um conjunto de atores que são, de algum modo, 

afetados adversamente pelas estruturas e assim são capazes de se 

mobilizarem coletivamente contra elas14. 

• Correlação entre a estrutura e os resultados desejados, já que uma 

relação positiva fraca entre uma estrutura e os resultados demonstráveis 

pode ser suficiente para afetar a difusão e a manutenção das estruturas. 

• Nível de promoção e apoio cultural continuado por grupo de defensores.  

 

A resistência provavelmente limitará a disseminação da estrutura entre 

organizações identificadas, pela teorização, como adotantes significativos. A 

promoção continuada ou benefícios demonstráveis são necessários para 

contrabalançar tendências entrópicas e, assim, assegurar a perpetuação da 

estrutura no tempo. 

 

Ao se debruçar sobre o modelo de Tolbert e Zucker, Machado-da-Silva e 

Gonçalves (1998) enfatizam que os autores ampliaram a visão em termos 

técnicos e institucionais como sendo facetas de uma mesma direção, o que em 

verdade não o são.  

Ambientes técnicos, ou espaços de competição na ótica 

econômica, são aqueles cuja dinâmica de funcionamento 

desencadeia-se por meio da troca de bens ou serviços de 

modo que as organizações que neles se incluem são avaliadas 

pelo processamento tecnicamente eficiente do trabalho (...). Os 

ambientes institucionais caracterizam-se, por sua vez, pela 

elaboração e difusão de regras e procedimentos, que 

proporcionam às organizações legitimidade e suporte 

contextual. (MACHADO-DA-SILVA e FONSECA, 1996 apud 

MACHADO-DA-SILVA e GONÇALVES, 1998, p.222). 

 

A este trabalho interessa a conclusão dos autores de que, no estudo do 

fenômeno da estabilidade e de mudança organizacional, deve ser considerado 

o “contexto institucional de referência”, que são os contextos local, regional, 

nacional e internacional, possuindo ainda mais utilidade em ambientes de 

                                                 
14 Os estudos de Mezias e Scarselletta (1994 apud TOLBERT e ZUCKER, 1998 p.212) 
sugerem que o status social das forças opositoras à adoção de uma estrutura pode operar no 
sentido oposto: quanto maior o status do oponente, menor o grau de institucionalização. 



  

diversidades sociais, culturais e de mercado, como é o caso do brasileiro 

(MACHADO-DA-SILVA e GONÇALVES, 1998, p.226). 

 

Não obstante as ressalvas supramencionadas, adotaremos o modelo 

proposto por Tolbert e Zucker com o objetivo não só de identificar o nível de 

institucionalização das inovações em fiscalização operacional no TCE-PE, mas 

também de apontar caminhos para que esse processo seja aprofundado, 

sedimentando tais junto ao corpo técnico e dirigente. 

 

2. MODELO ANALÍTICO DE ESTUDO 

 

2.1 O processo de pesquisa 

 

O modelo analítico de estudo envolveu pesquisa de campo realizada com dois 

grandes grupos: 

 

a) Corpo gerencial e técnico do TCE-PE não envolvido na implementação da 

metodologia ANOP, para os quais foram aplicados dois questionários distintos: 

 

a.1) Questionário para os Auditores das Contas Públicas e Técnicos de 

Auditoria das Contas Públicas do TCE-PE (vide Apêndice G). O questionário foi 

respondido em sistema de pesquisa eletrônica interno do Tribunal, e 

disponibilizado entre os dias 5 e 30 de dezembro de 2005. Responderam a 

essa pesquisa 43 (quarenta e três) servidores, correspondendo a 11% (onze 

por cento) do público alvo15. 

 

a.2) Questionário para os gerentes de divisões e inspetorias do Departamento 

de Controle Estadual (DCE) e Departamento de Controle Municipal (DCM) 

(vide Apêndices E e F). Os questionários foram enviados por correio eletrônico 

em setembro de 2005 e respondidos até dezembro de 2005. Dos 13 (treze) 

                                                 
15 A informação refere-se ao total de cargos de Técnico de Auditoria das Contas Públicas e de 
Auditor das Contas Públicas ocupados em dezembro de 2005. Dados fornecidos pelo 
Departamento de Recursos Humanos (DRH) do TCE-PE. 



  

gerentes consultados, 11(onze) responderam ao questionário, o que 

corresponde a 85%.  

 

Em razão da diversidade de interpretações sobre o que seja a auditoria 

operacional, a ANOP, e avaliação de programas, nos questionários aplicados 

junto aos auditores e técnicos de auditoria via Intranet, não foi utilizada a sigla 

ANOP, mas apenas uma definição simplificada das suas modalidades: 

auditoria com foco na eficiência e eficácia dos órgãos e entidades públicas, e  

auditoria com foco na eficiência, eficácia, efetividade e eqüidade dos 

programas de governo. 

 

Essa mesma definição foi utilizada nos questionários dos gerentes, ao 

explicar as duas modalidades de ANOP: a Avaliação de programas (AVPR) e a 

Auditoria de Desempenho Operacional (ADO). 

 

O objetivo dessas pesquisas foi analisar a percepção de gerentes e de 

auditores e técnicos de auditoria sobre os fatores que influenciam a 

institucionalização da auditoria operacional no TCE-PE. Para tanto, foram 

utilizadas 5 (cinco) dimensões de análise: 

 

1. Experiência em trabalhos com foco no desempenho; 

2. Dificuldades para realização de auditorias com foco no desempenho; 

3. Interesse das unidades para a realização de ANOPs; 

4. Receptividade e perfil do corpo técnico;  

5. Modalidades de auditorias mais adequadas a cada uma das unidades. 

 

A análise dos dados foi feita à luz das correntes neo institucionalistas, 

especialmente do institucionalismo sociológico, com destaque para os 

ensinamentos sobre mudanças institucionais de Berger e Luckmann (1978), e 

de Tolbert e Zucker (1998). 

 

 

 



  

b) Entrevistas com servidores responsáveis pela implementação da 

metodologia ANOP no TCU, TCE-BA e TCE-PE. 

 

Foram entrevistados servidores do Tribunal de Contas da União (TCU), 

do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e do Tribunal de Contas 

do Estado de Pernambuco (TCE-PE), envolvidos com a implantação da 

metodologia ANOP em seus respectivos tribunais (vide Roteiros de Entrevistas 

nos Apêndices A, B, C e D): 

 

• 5 (cinco) funcionários do TCU, sendo 4 (quatro) da Secretaria de 

Programas (SEPROG) e 1 (um) de Secretaria de Controle Externo de 

Estado (SECEX de Estado); 

• 7 (sete) funcionários do TCE-BA; 

• 5 (cinco) funcionários do Grupo ANOP no TCE-PE. 

 

O objetivo dessas entrevistas foi comparar os processos de 

implementação da metodologia ANOP nos três tribunais, utilizando como 

categorias de análise:  

 

1. Vantagens e desvantagens do modelo de estruturação adotado;  

2. Dificuldades enfrentadas no processo de institucionalização, 

dividindo-as em dificuldades internas e dificuldades externas ao 

tribunal; 

3. Perfil e capacitação do corpo técnico;  

4. Contribuição dos stakeholders. 

 

Tais categorias foram analisadas a partir das interpretações das três 

correntes do novo institucionalismo identificadas por Hall e Taylor (2003). 

 

Complementando-se a pesquisa de campo, também foi realizada 

pesquisa bibliográfica no que se refere aos fatores desencadeadores e 

resultantes do atual modelo de gestão pública, bem como suas repercussões 

sobre o controle externo, particularmente no que tange ao conteúdo e 

pressupostos da metodologia ANOP. 



  

Além da pesquisa bibliográfica já apresentada no Referencial Teórico, foi 

realizada pesquisa documental na perspectiva de contextualização da auditoria 

operacional no TCE-PE, a partir das dimensões política, organizacional e 

gerencial, conforme abordado por Gomes (2002). 

 

2.2 Os resultados de pesquisa 

 

 Neste trabalho, o Capítulo 1 tem o objetivo de contextualizar a auditoria 

operacional no novo cenário da política pública, elencando alguns dos 

principais elementos de mudança, bem como as respostas do controle externo 

a suas novas prerrogativas, com especial atenção à metodologia ANOP, 

desenvolvida pelo TCU e utilizada pelo TCE-PE.   

 

O Capítulo 2 busca entender o ambiente institucional do TCE-PE, como 

também fatores que favorecem e que dificultam a institucionalização de 

fiscalizações operacionais.  O Capítulo 3 analisa comparativamente as 

experiências de implementação da metodologia ANOP no TCU, no TCE-BA e 

no TCE-PE, pretendendo identificando as vantagens e desvantagens dos 

arranjos institucionais adotados, bem como os fatores que ajudaram e que 

dificultaram esse processo. 

 

Os achados expostos nos capítulos 2 e 3 serão analisados à luz do 

institucionalismo sociológico, por ser esta a corrente que trata de forma mais 

ampla das motivações para as mudanças institucionais – conjugando 

necessidade de eficiência do institucionalismo da escolha racional, com a 

necessidade de legitimidade – e pela natureza eminentemente cultural 

presente nos resultados da pesquisa de campo. A presença de escolhas 

estratégicas, de conflitos de interesses e de outros aspectos explicáveis pelas 

teorias neo-institucionalistas do institucionalismo histórico e da escolha racional  

também serão tratados, embora de forma circunstanciada pelos exemplos 

incluídos. 

 

 

 



  

Por fim, o Capítulo 5 pretende apontar, a partir dos estudos realizados, 

utilizando o modelo de Tolbert e Zucker (1998), os caminhos para a 

institucionalização da ANOP e das demais formas de auditoria operacional no 

TCE-PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 1 

A GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA E OS DESAFIOS PARA O 

CONTROLE EXTERNO 

 

A administração pública brasileira tem passado por uma profunda 

transformação das suas instituições, da distribuição de competências entre os 

entes federativos e das relações entre Estado e sociedade civil. Por 

conseqüência, o objeto do controle externo, bem como seu modus operandi 

tem sido ajustado a essa nova realidade. 

 

Este capítulo tem o objetivo de relatar alguns dos principais fatores que 

ajudam a construir o novo cenário da política pública brasileira, seja na gestão 

pública, seja na necessidade de adaptação das políticas de auditoria 

governamental. 

 

1.1 Um novo cenário para a administração pública brasileira  

 

A Reforma administrativa brasileira está relacionada ao gerencialismo, 

que surgiu nos governos de Margareth Thatcher e Ronald Reagan, e às 

reformas do aparelho do Estado na Europa e nos Estados Unidos (PAULA, 

2005, p.37). 

 

O movimento da nova administração pública foi moldado a partir do 

surgimento de teorias como a da “nova economia institucional”. O novo modelo 

incluía a privatização, a liberalização, a reforma dos esquemas de bem-estar e 

também de desregulação (FERLIE, 1999, p.25). 

 

Durante a década de 1980, a organização e a administração dos 

serviços públicos britânicos passaram por profundas transformações com 

características abrangentes tais como: um programa de privatização em larga 

escala; a orientação do trabalho no setor público com base em valores 

gerenciais e de mercado; a ênfase no “fazer mais com menos” presente nos 



  

indicadores, nos sistemas de custo, de informação e de auditoria (FERLIE, 

1999, p.13-17). 

 

Nos Estados Unidos, o gerencialismo firmou-se no campo da gestão 

pública na década de 1990, com o livro intitulado Reinventando o governo, de 

Osborne e Gaebler, influenciando aquela geração de gestores públicos 

(PAULA, 2005, p.37). Na América Latina, o movimento influenciou os debates, 

nos anos 1980 e 1990, sobre a governabilidade e credibilidade do Estado. 

 

Segundo Ferlie (1999, p.26), não há definições claras e unânimes sobre 

o que seja a nova administração pública, que muitas vezes “(...) parece uma 

tela vazia: pode-se pintar o que quiser nela (...)” nem sobre o que deveria 

tornar-se. Essa afirmação é substanciada pela identificação de quatro modelos 

da nova administração pública16 que se combinam de forma diferente a 

depender dos países.  

 

O estudo internacional sugere que não há um modelo da nova 

administração pública, mas uma variedade de opções à disposição. Além 

disso, de acordo com Ferlie (1999, p.41), o Reino Unido, juntamente com a 

Nova Zelândia, são modelos de “transformações rápidas”, ao menos em termos 

de intenções propaladas. 

 

No Brasil, o movimento da nova gestão pública emergiu em 1995, com a 

apresentação do Plano Diretor de Reforma do Estado pelo então Ministro 

Bresser Pereira, a qual foi materializada pela Emenda Constitucional nº 19 de 

1998. 

 

A Reforma além de reorganizar o aparelho do Estado ─ ao fazer a 

distinção entre “atividades exclusivas” e “atividades não exclusivas” do Estado 

─, também se propunha a transformar o modelo administrativo vigente, tocando 

a dimensão cultural e a dimensão de gestão nos três níveis governamentais – 

federal, estadual e municipal (PAULA, 2005, p.38). 

                                                 
16 Ferlie (1999) elenca: o impulso para a eficiência; o downsizing e a descentralização; e a 
busca da excelência e orientação para o serviço público. 



  

 

No que se refere à dimensão cultural, Bresser Pereira (1998) apontou a 

necessidade de transformar a cultura burocrática do Estado em uma cultura 

gerencial. Já a dimensão de gestão deveria ser explorada pelos 

administradores públicos que colocariam em prática idéias e ferramentas de 

gestão utilizadas no setor privado, adaptadas ao setor público, tais como 

programas de qualidade e de reengenharia organizacional. 

 

Além disso, durante os anos 1990, houve o redesenho do Sistema de 

Proteção Social no Brasil que, com exceção da previdência, transferiu aos 

estados e municípios um conjunto significativo de atribuições de gestão, 

mudando o cenário da gestão pública brasileira (ARRETCHE, 1999, p.111). 

Essas descentralizações ocorreram em graus diferentes entre as políticas e 

entre os estados brasileiros.  

 

Arretche (1999, p.112) argumenta que, além das desigualdades 

estruturais de natureza econômica, social, política e de capacidade 

administrativa dos governos, outros fatores ─ como requisitos institucionais 

postos pela política, regras constitucionais e a engenharia operacional de cada 

política ─ contribuem para os diferentes graus de descentralização. Mais 

adiante, discutiremos os limites que essa descentralização impõe à 

coordenação de programas sociais federais ou estaduais, subsidiando o debate 

sobre a autonomia dos municípios (ARRETCHE, 2004). 

 

Paralelamente à reforma gerencial, desenvolveu-se no Brasil um novo 

paradigma gerencial, chamado por Santos (1999, p.264) de “o estado-

novíssimo-movimento-social”, que se refere às diferentes articulações entre 

Estado e sociedade, combinando democracia participativa e representativa. 

 

 Nos países centrais, o terceiro setor tem o papel de amortecer as 

tensões produzidas pelos conflitos políticos ─ do ataque neoliberal às 

conquistas políticas anteriores (SANTOS, 1999, p.256). A importância dos 

atores coletivos organizados é, portanto, crescente e estes devem ser 



  

considerados na formulação de qualquer tipo de reforma administrativa (DIEZ, 

2000, p.12). 

 

Reconhecendo as deficiências de um enfoque que considere 

exclusivamente a eficiência e a competência como motores das mudanças, 

começa a aparecer o “post Nova Gestão Pública”, que prega uma 

administração pós-burocrática, na qual os governos, em rede com parceiros, 

combinam a eficiência, efetividade e qualidade do serviço, com valores 

tradicionais como eqüidade social, democracia e humanização (DIEZ, 2000, 

p.12). 

 

A “post Nova Gestão Pública” se relaciona tanto com a estratégia da 

democracia social da década de 1990, quanto com elementos novos que não 

poderiam se manifestar nem na burocracia tradicional, nem na concepção da 

nova gestão pública. Trata-se da busca de adaptações sociais aos 

mecanismos de mercado e a conceitos empresariais, a exemplo dos Estados 

Unidos de Bill Clinton, do Reino Unido de Tony Blair e da Alemanha de 

Schröder (VAN GESTEL e TEELKEN apud DIEZ, 2000, p.12). 

 

Ao defender o modelo de administração gerencial que desenvolveu, 

Bresser Pereira (2005, p.50) argumenta que este tem um claro sentido 

participativo através do controle social: 

(...) É por meio desta última forma de controle que a 

administração pública gerencial do tipo que defendo e que 

procurei implantar no Brasil – há outros tipos, inclusive o 

estritamente neo-liberal como aquele tentado com maus 

resultados na Nova Zelândia, durante algum tempo – 

estabelece uma clara ponte com a democracia participativa. 

Instituições como os conselhos gestores, e como o orçamento 

participativo, são formas de participação e controle social que 

defendi e defendo como essenciais para uma boa gestão 

pública. 

 

O sentido participativo do modelo brasileiro é questionado por Paula 

(2005, p.51), ao afirmar que a forma como o aparelho de Estado foi organizado 



  

após a reforma detém limitações institucionais e estruturais que impossibilitam 

a participação popular. 

 

 Contudo, a discussão sobre a participação popular na administração 

pública ganha elementos da ciência política, ao incorporar o aprendizado de 

experiências institucionais do Brasil contemporâneo (LUBAMBO e COELHO, 

2005), abrindo oportunidades para que desenhos alternativos sejam ajustados 

na perspectiva de aprimorar a democracia participativa.  

 

1.2 A formação de um “novo” controle externo 

 

As instituições de controle externo estão sendo cada vez mais 

demandadas para realizar trabalhos mais qualitativos do ponto de vista da 

análise da eficiência, da efetividade e da economicidade. Este é o principal 

contra-argumento da retórica de que não existe legitimidade no âmbito de 

instituições centrais de controle para o desenvolvimento de trabalhos de 

auditoria de desempenho (GOMES, 2002, p.5). 

 

Nos países do eixo Sul, essa demanda tem um componente ainda 

maior: o enorme déficit social, que não foi solucionado – ao contrário do que 

acreditavam os agentes financiadores –, mesmo após décadas de empréstimos 

internacionais e da adequação das instituições nacionais17 dos países do eixo 

Sul aos modelos anglo-americanos de gestão pública (EVANS, 2003, p.24). 

 

No Brasil, a descentralização fiscal não foi capaz de diminuir as 

desigualdades regionais, permanecendo necessária a ação do governo federal 

para viabilizar patamares básicos de produção de serviços sociais 

(ARRETCHE, 2004, p.19). Ademais, o fato de as regras constitucionais e legais 

contribuírem pouco para a promoção de equalização fiscal entre estados e 

                                                 
17 No Brasil, essa adequação operacionalizou-se através das reformas administrativas federal e 
estaduais, que provocaram enormes mudanças institucionais ─ com privatizações, mudanças 
das regras dos servidores públicos,  concessões públicas, etc. Trouxeram o novo paradigma do 
que seria a gestão pública ideal: inserida num aparelhamento estatal enxuto, condizente com a 
concepção de “Estado mínimo”, e voltada para resultados. 
 



  

regiões deixa um enorme espaço para a adoção de regras informais para a 

negociação desses recursos (SOUZA, 2003, p.346-347). 

 

Arretche (2004, p.19-20) alerta para o fato de que a descentralização foi 

apenas fiscal e não de competências – já que as políticas sociais são 

competências concorrentes –, dificultando a clara responsabilização dos entes 

federados, não obstante as limitações de coordenação por parte do governo 

federal. 

 

Rezende (2004) aponta, ainda, uma contradição entre os objetivos de 

mudança institucional e ajuste fiscal nas reformas de 199018. Performance e 

controle são dimensões contraditórias na medida em que iniciativas de ajuste 

fiscal, como redução e controle dos custos visando ganhos de eficiência fiscal, 

requerem maior fiscalização dos sistemas burocráticos, enquanto as mudanças 

institucionais demandam menos controle, sobretudo naquelas em que as 

propostas de descentralização são predominantes. 

 

Ao tratar dos controles da administração pública brasileira, após a 

reforma gerencial, afirma Bresser Pereira (2005, p.50):  

 

(...) o modelo de administração gerencial que desenvolvi em 

meus trabalhos tem um claro sentido participativo. O mesmo se 

expressa, fundamentalmente, em uma das três formas de 

controle específicas de gestão pública. Enquanto a 

administração pública burocrática controla por regulamentos 

detalhados, supervisão e auditoria, a gestão pública reduz 

esses controles e aumenta o papel da administração por 

resultados, da concorrência administrativa por excelência e do 

controle ou responsabilidade social. 

                                                 
18 Os dois objetivos da reforma administrativa voltada para a performance foram: 

� Ajuste fiscal – com a implementação de mudanças no controle do aparato burocrático e 
nos seus mecanismos de funcionamento, visando elevação dos custos e uma elevação 
da eficiência; 

� A mudança institucional – com o objetivo de promover alterações na estrutura de 
controle, no sentido de mudar os mecanismos formais (mudanças constitucionais, na 
estrutura formal, no sistema de carreiras, nas funções das agências administrativas) e 
informais (cultura burocrática) que afetam positivamente a performance dos sistemas 
burocráticos. (REZENDE, 2004, p.15) 

 



  

 

 Contudo, Behn (1998) expressa a sua preocupação com os controles, ao 

afirmar que a nova gestão pública ─ menos legalista e centralizada, 

privilegiando a discricionariedade, as iniciativas locais e individuais, e a busca 

de resultados ─ dificulta a determinação dos atores públicos responsáveis e 

aquilo que denominou de “accountability democrática”.   

 

Na administração tradicional, as responsabilidades estavam mais claras, 

assim como os parâmetros de avaliação e prestação de contas. Para o autor 

(BEHN, 1998, p.18), é fundamental que esse novo modelo crie mecanismos 

para a accountability democrática, de forma que possa ser definido: quem 

decidirá quais resultados devem ser produzidos; quem deve responder pela 

produção desses resultados; quem é responsável pela implementação do 

processo de accountability; e como esse processo funcionará. 

 

Em sua atuação, as EFS têm buscado a accountability democrática, 

complementando a accountability de conformidade, com outras formas de 

revisão e controle, haja vista que os agentes políticos têm informações 

relevantes sobre a implementação das políticas públicas por eles formuladas.  

 

Outra preocupação expressa por Gomes (2002, p.5) diz respeito à 

accountability de resultados, à medida que diversos interessados em 

informações sobre os resultados das políticas teriam acesso a recomendações 

sobre os programas externas ao governo, e, por isso, teoricamente mais 

isentas.  

 

 Intenciona-se, por fim, a accountability de melhoria da administração 

pública, pois o próprio governo pode se beneficiar das recomendações contidas 

em trabalhos de auditoria de desempenho, com vistas a promover melhorias na 

sua atuação. 

 

Qualquer que seja o mecanismo de accountability adotado, este deve 

permitir que os cidadãos participem do debate sobre a escolha das metas, e do 



  

acompanhamento e da avaliação de sua consecução (BEHN, 1998, p.38), 

conforme já enfatizado.  

 

Consoante Evans (2003, p.34-37), as más políticas e o mau governo são 

sintomas de que a capacidade subjacente de participar está ausente. Um 

indicador desse fenômeno seria o fato de que os trabalhos recentes do Banco 

Mundial sinalizam que a participação dos beneficiários envolvidos melhora o 

desempenho dos projetos. 

 

 A necessidade de inserção, ou seja, de participação de atores privados 

nas questões públicas, já tinha sido detectada por Evans em 1993, ao cunhar o 

conceito de autonomia inserida (EVANS, 1993, p.153). Esta noção estaria 

relacionada à existência de uma rede concreta de laços externos que 

permitisse ao Estado avaliar, monitorar e modelar respostas privadas a 

iniciativas políticas, de modo prospectivo e após o fato.  

  

 Essa inserção amplia a inteligência do Estado e aumenta a expectativa 

de que as políticas serão implementadas, revelando-se necessária uma vez 

que as políticas devem responder aos problemas detectados nos atores 

privados e dependem no final destes atores para sua implementação (EVANS, 

1993, p.154). 

 

As conexões com a sociedade civil tornam-se solução em vez de parte 

do problema. No entanto, para que a inserção não evolua para o clientelismo e 

a corrupção, é fundamental que haja uma estrutura administrativa coerente e 

auto-orientada no pólo público da relação, com características de controle 

externo. 

 

 Um instrumento importante de inserção a ser apropriado por todos os 

atores políticos19 é a prática da avaliação em políticas e programas públicos. As 

                                                 
19 Atores políticos são “(...) todos os que têm algo a ganhar ou a perder com as decisões 
relativas a uma política”. Por isso, os atores políticos são sempre específicos e nunca 
entidades genéricas como a “sociedade” ou o “governo”. Podem ser atores públicos os que 
desempenham funções públicas e mobilizam os recursos associados a essas funções; ou 
atores privados, que não têm como referência a esfera pública. (RUA, 1999, p.235-237) 



  

avaliações permitem a análise da adequação da formulação da política às 

necessidades reais, bem como dos aspectos que influenciam positiva e 

negativamente a sua implementação, além dos impactos daí decorrentes. 

 

 Ademais, como ressaltado por Lubambo e Araújo ( 2004), as avaliações 

não possuem apenas “virtualidades técnicas”, ou seja, a possibilidade de 

intervir melhorando o programa nas diferentes fases do ciclo de gestão. 

Possuem também “virtualidades democráticas”, que se manifestam no nível de 

legitimidade e participação política dos participantes, no grau de socialização 

das informações, e no grau de compromisso com o empowerment , ou seja, na 

utilização do próprio processo de avaliação como instrumento de mudança 

pelos atores públicos nela envolvidos.  

 

 Todos esses argumentos reforçam a utilidade e a pertinência da 

realização de avaliações de programas como uma das formas de auditoria 

operacional realizadas pelos tribunais de contas, já que estes contam com  

informações privilegiadas da gestão ─ algumas dificilmente obtidas por outros 

pesquisadores ─ que podem não apenas contribuir para o aprimoramento dos 

programas, mas também constituir instrumentos de promoção da transparência 

e da accountability democrática. 

 

1.3 Modelo de controle das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFSs) 

 

A partir de estudos realizados junto a 13 (treze) Entidades Fiscalizadoras 

Superiores20, Barzelay (2002) identificou as seguintes formas de auditoria de 

desempenho: 

 

a) Auditoria de eficiência - examina as funções organizacionais, os processos e 

os elementos de programa para avaliar se os insumos estão sendo 

transformados em produtos de forma otimizada, especialmente no que 

concerne aos custos. Freqüentemente envolvem múltiplos auditados, já que os 

                                                 
20 A pesquisa foi realizada em 1996 com as Entidades Fiscalizadoras Superiores dos países 
participantes da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). São 
eles: Austrália, Canadá, Filândia, França, Alemanha, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, 
Noruega, Portugual, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. 



  

processos normalmente perpassam toda a organização devido à centralização 

funcional na esfera do governo. 

 

b) Auditoria de efetividade de programa - examina o impacto provocado pelos 

programas sobre os resultados finais. As conclusões às quais se chega são 

portanto semelhantes àquelas da avaliação de programas, mas a utilização de 

métodos de pesquisa de ciências sociais para se alcançar conclusões é mais 

limitada. Um caso especial de auditoria de efetividade de programa é a 

avaliação da qualidade de serviço. 

 

c) Auditoria de capacidade de gerenciamento de desempenho - busca avaliar 

se o auditado tem capacidade para gerenciar processos e programas de forma 

eficiente e efetiva. As inferências sobre a capacidade são sempre obtidas ao se 

observar a estrutura e os procedimentos de determinado órgão. Essa 

modalidade de auditoria pode avaliar se um auditado implementou um 

processo orçamentário orientado para resultados conforme determinação dos 

órgãos centrais; ou pode ainda examinar se um auditado realizou avaliações 

rotineiras da efetividade de seus próprios programas. Também pode aferir se 

houve o desenvolvimento de sistema de gerenciamento de desempenho 

adequado, contemplando os objetivos organizacionais, os objetivos em nível de 

unidade, indicadores de desempenho específicos, rotinas de mensuração de 

indicadores de desempenho, sistemas de informação gerencial, bem como 

procedimentos para a avaliação de desempenho setorial e individual. 

 

d) Auditorias de informações de desempenho - verificam a precisão de 

informações não-financeiras geradas pelas próprias entidades examinadas. O 

órgão revisor não avalia a economia, a eficiência ou a efetividade de uma 

organização ou programa; antes, formula um parecer sobre a veracidade das 

informações de desempenho fornecidas às instâncias superiores. Esse tipo de 

auditoria de desempenho facilita um processo de padronização da avaliação 

organizacional realizada pelos “usuários“ das informações de desempenho 

auditadas, como altos funcionários da área orçamentária e formuladores de 

políticas públicas. É interessante ressaltar que, como a verificação da 



  

informação relatada é a principal função desse tipo de auditoria, a modalidade 

de revisão predominante é a auditoria e não a inspeção. 

 

e) Revisões da melhor prática de gestão - identificam onde um dado tipo de 

função está sendo desempenhado de forma excepcional e procuram discernir 

as razões daquele sucesso relativo. 

 

f) Avaliações de risco - indicam aos formuladores de políticas públicas e aos  

gerentes do alto escalão os graves problemas que podem advir caso um 

programa seja mantido na mesma linha da operação. As avaliações de risco 

são mais orientadas para o futuro do que a maioria das auditorias de 

desempenho. São, entretanto, no aspecto conceitual, revisões ex-post, 

baseadas em informações sobre programas já em operação. O papel desse 

tipo de auditoria não é o posicionamento quanto à efetividade do programa, 

mas a idenficação de formas pelas quais os programas existentes podem 

sofrer interrupção no futuro, alertando-se os políticos e os gerentes quanto a 

essa possibilidade. 

 

g) Revisões gerais de gestão - avaliam organizações em vez de programas. 

Quando essas revisões vão além das auditorias de desempenho da 

capacidade gerencial, elas geralmente buscam as causas significativas para 

problemas ou sucessos persistentes na esfera do desempenho dentro de uma 

gama de atividades de um programa. 

 

 Estudo similar realizado por Pollit (1999) em Entidades Fiscalizadoras 

Superiores da Inglaterra, França, Finlândia, Holanda e Suécia, relaciona a 

auditoria de desempenho com o atendimento de alguns critérios que foram 

categorizados como: economia, eficiência, efetividade, boa prática de gestão, 

boa governança, qualidade de serviço e atendimento de metas. 

 

 O autor conclui que os critérios relacionados à boa prática de gestão 

eram os mais recorrentes. Essa categoria se relaciona com a existência de 

sistemas adequados de contabilidade e de fixação de metas, de forma similar 

ao que ao objeto da auditoria de capacidade de gerenciamento de 



  

desempenho; além do fato de que as atividades do auditado podem ser 

comparadas com modelos e padrões de bom gerenciamento. 

 

Em sua pesquisa, Barzelay (2002, p.24) conclui que, além das Auditorias 

de Desempenho, algumas EFS têm enveredado por avaliações de programas 

que se diferenciariam das auditorias de efetividades de programas por terem 

um escopo ampliado, não se restringindo a aspectos específicos de um 

programa, mas a estes como um todo, a seu estudo no contexto da política 

pública, e aos impactos alcançados. 

 

Contudo, como informado na Introdução deste trabalho, a discussão que 

envolve as diferenças entre avaliação de programas e auditoria de 

desempenho, bem como as argumentações acerca do escopo da avaliação de 

políticas e programas públicos, e da legitimidade da EFS para realizá-las, não 

serão objeto de análise. Entenderemos, pois, a avaliação de programas como 

uma das formas específicas de auditoria operacional.  

 

1.4 Auditoria de Natureza Operacional (ANOP) 

 

A denominação “auditoria operacional” tem origem na tradução do termo 

performance audit, presente em documentos do General Accounting Office 

(GAO) (2005, p.32) e de outras Entidades Fiscalizadoras Superiores estudadas 

na década de 1980 por alguns técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

Apesar de haver registros anteriores de auditorias que abordavam 

aspectos de desempenho, só após a constituição de 1988, o TCU passou a ter 

essa competência, passando a existir a expectativa de que os órgãos de 

controle pudessem realizar esse tipo de auditoria.  

 

Durante os primeiros anos da década de 1990, houve algumas 

iniciativas de trabalhos com foco em aspectos operacionais, mas que não 

resultaram na sistematização e uniformização de procedimentos.  

 



  

A cooperação técnica com o Department for International Development 

(DFID), órgão do Reino Unido teve início em 1998 e era, à época, 

operacionalizado por várias Secretarias de Controle Externo (SECEXs). No 

mesmo ano, começaram a ser publicados documentos técnicos e os analistas 

passaram a estudar o tema e a fazer cursos fora do TCU, inclusive no exterior. 

 

 Paralelamente ao convênio, foi realizado entre 1999 e 2000 – a pedido 

do então Vice-presidente, Ministro Umberto Guimarães Souto – estudo 

denominado “Tendências do Controle Externo”, que resultou na criação de 

secretarias especializadas, incluindo a Secretaria de Programas de Governo 

(SEPROG), que passou a operacionalizar os trabalhos de ANOP.  

 

A primeira fase de cooperação terminou em dezembro de 2001. Os 

resultados obtidos originaram um novo convênio, o Projeto de Aperfeiçoamento 

do Controle Externo com foco na redução da desigualdade social (CERDS), 

concluído em março de 2006.  

 

O Projeto CERDS tinha como finalidade a avaliação de programas 

governamentais e de modelos regulatórios de serviços públicos com foco na 

redução das desigualdades sociais no Brasil, e contribuindo para uma maior 

transparência na prestação de contas do gasto público (accountability), visando 

ao fortalecimento do “controle social”.  

 

 O Projeto objetivava também a disseminação da metodologia ANOP 

para alguns tribunais estaduais. O recorte feito pelo DFID para a seleção dos 

TCEs foi a Região Nordeste, por ser a mais pobre e desigual do país e, 

portanto, a mais relacionada ao foco almejado pelo projeto. 

 

 Além do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), foi 

escolhido o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA). O DFID 

considerou que esses tribunais reuniam as melhores condições para 

apreensão e disseminação da metodologia internamente e para os demais. 

 



  

1.4.1 As modalidades de ANOP  

 

Inicialmente, objetivando evitar possíveis equívocos em razão da 

semelhança entre os termos utilizados para o gênero “Auditoria Operacional” e 

a espécie “Auditoria de Natureza Operacional (ANOP)”, esclarecemos nossa 

opção por designar a metodologia desenvolvida pelo TCU apenas pela sigla 

ANOP. 

 

O Manual de Auditoria Operacional diferencia a ANOP em duas 

modalidades: a Auditoria de Desempenho Operacional (ADO), que objetiva o 

exame da ação governamental quanto aos aspectos da economicidade, 

eficiência e eficácia; e a Avaliação de Programas (AVPR), que busca examinar 

a efetividade dos programas e projetos governamentais (TCU, 2000, p.15-19).  

 

1.4.1.1 Auditoria de Desempenho Operacional (ADO) 

 

A ADO está voltada para o exame da ação governamental quanto aos 

aspectos da economicidade, eficiência e eficácia, tendo como foco principal os 

seguintes aspectos: 

• Como os órgãos e entidades públicas adquirem, protegem e utilizam 

seus recursos; 

• As causas de práticas antieconômicas e ineficientes; 

• O cumprimento das metas previstas; 

• A obediência aos dispositivos legais aplicáveis aos aspectos da 

economicidade, eficiência e eficácia da gestão. 

 

O foco da ADO é, portanto, o processo de gestão nos seus múltiplos 

aspectos: de planejamento, de organização, de procedimentos operacionais e 

de acompanhamento gerencial, inclusive quanto aos seus resultados em 

termos de metas alcançadas. São três as possibilidades de abordagem, de  

acordo com o problema e com as questões que se pretende examinar:  

 



  

• Análise da estratégia organizacional, que envolve basicamente o 

cumprimento da missão definida em lei; a adequação dos objetivos 

estratégicos às prioridades de Governo; a identificação dos principais 

produtos, indicadores de desempenho e metas organizacionais; a 

identificação dos pontos fortes e fracos da organização, e das 

oportunidades e ameaças ao desenvolvimento organizacional; e a 

existência de superposição e duplicação de funções. 

 

• Análise da gestão, que abrange a adequação da estrutura 

organizacional aos objetivos do órgão ou entidade; a existência de 

sistemas de controle adequados, destinados a monitorar, com base em 

indicadores de desempenho válidos e confiáveis, aspectos ligados à 

economicidade, à eficiência e à eficácia; o uso adequado dos recursos 

humanos, instalações e equipamentos voltados para a produção e 

prestação de bens e serviços na proporção, qualidade e prazos 

requeridos; a extensão do cumprimento das metas previstas pela 

administração ou legislação pertinente. 

 

• Análise dos procedimentos operacionais, que está voltada para o exame 

dos processos de trabalho e pode envolver a análise dos seguintes 

fatores: a existência de rotinas e procedimentos de trabalho 

documentados e atualizados; o cumprimento das práticas 

recomendadas pela legislação para aquisição de bens e serviços; a 

adequação das aquisições no que se refere aos prazos, à quantidade, 

ao tipo, à qualidade e aos preços; e a guarda e manutenção dos bens 

móveis e imóveis. 

 

1.4.1.2 Avaliação de programas (AVPR) 

  

A avaliação de programas é, via de regra, mais ambiciosa em relação à 

análise dos objetivos e dos resultados da intervenção governamental. Essa 

modalidade de ANOP utiliza estratégias metodológicas raramente empregadas 

em auditoria de desempenho operacional como, por exemplo, a pesquisa. 

 



  

Entre os aspectos a serem examinados, mediante uma avaliação de 

programa, destacam-se: a sua concepção lógica; a adequação e a relevância 

de seus objetivos, declarados ou não, e a consistência entre esses e as 

necessidades previamente identificadas; a consistência entre as ações 

desenvolvidas e os objetivos estabelecidos; as conseqüências globais para a 

sociedade; os efeitos não incluídos explicitamente nos seus objetivos; a relação 

de causalidade entre efeitos observados e política proposta. 

 

O Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU ressalta que as 

duas abordagens são complementares, pois, embora auditoria de desempenho 

operacional e a avaliação de programa possam ser realizadas de maneira 

independente, as informações produzidas em cada uma delas proporcionam 

uma análise completa da atuação governamental, tanto em relação aos 

aspectos operacionais, quanto em relação ao impacto das ações 

implementadas (TCU, 2000, p.20).  

 

Na prática, as AVPRs realizadas pelo TCU e pelo TCE-PE não se detêm 

apenas nos aspectos específicos das avaliações de programas: como o exame 

da concepção lógica e a utilização de pesquisas de campo. Também têm sido 

objeto da avaliação questões que envolvem a operacionalização do programa, 

em aspectos próximos das definições de Barzelay (2002) de auditoria de 

eficiência e auditoria de efetividade de programas. 

 

Considerando que a região fronteiriça entre os conceitos de auditoria de 

desempenho e avaliação de programas não será objeto deste estudo, a 

Auditoria de Desempenho Operacional e Avaliação de Programas serão 

consideradas modalidades de auditorias operacionais dentro da metodologia 

ANOP. 

 

1.4.2 A metodologia ANOP 

 

Seguindo as diferenças clássicas entre as auditorias tradicionais e as 

novas formas de revisão, as ANOPs têm foco bastante diferente da auditoria de 



  

conformidade, pois não se detêm apenas na aferição da legalidade, mas em 

outros critérios como eficiência, eficácia, efetividade e eqüidade. 

 

O relacionamento que é estabelecido com o gestor também é bem 

diferente das auditorias de conformidade, pois na ANOP o gestor e todos os 

demais atores envolvidos diretamente com o gerenciamento da entidade, órgão 

ou programa, são imprescindíveis fontes de informação sobre o objeto de 

estudo, além de serem os futuros implementadores das recomendações21.  

 

Em razão disso, o sucesso da auditoria depende do convencimento do 

gestor, que é envolvido e participa do processo de construção da auditoria. 

Alguns achados, inclusive, são descobertos conjuntamente, em oficinas para 

aplicação de técnicas de diagnóstico que foram desenvolvidas ou adaptadas da 

iniciativa privada à realidade da administração pública brasileira como: Mapa 

de Produtos (TCU, 1998b), Benchmarking (TCU, 2000b), Mapa de Processos 

(TCU, 2000c), Análise RECI (TCU, 2001) e Análise de stakeholders (TCU, 

2001a). 

 

Esse é um dos principais argumentos para que a ANOP deva ser 

dissociada da auditoria de conformidade22, pois a colaboração do gestor e a 

disponibilização das informações sobre as deficiências da gestão só ocorrerão 

se o posicionamento do tribunal for no sentido de contribuir, e não de punir as 

deficiências da gestão.  

  
                                                 
21 É importante salientar que essa é uma característica específica da metodologia ANOP, que 
tem por objetivo contribuir diretamente para a melhoria do desempenho da ação 
governamental, propondo recomendações para isso. Entretanto, apesar de bastante salutar, 
nem todos os tipos de revisões operacionais precisam contar com o convencimento do gestor, 
como é o caso das auditorias que tenham por objetivo verificar, por exemplo, o cumprimento de 
metas; a eficiência dos controles internos; a confiabilidade das informações que alimentam os 
indicadores; ou a adequação destes ao fenômeno monitorado. 

 
22 Os outros argumentos dizem respeito: ao fator tempo, já que as ANOPs têm um prazo bem 
maior que a maior parte das auditorias, o que seria agravado pelo aumento do escopo do 
trabalho; e à impossibilidade de capacitação e reciclagem nas matérias que envolvem os dois 
tipos de auditoria, já que são igualmente complexas e totalmente independentes. Essa 
dificuldade é ainda maior na avaliação de programas, pois exige uma formação mais apurada 
em políticas públicas e em métodos de coleta e de análise de dados. Esse tema será tratado 
nos próximos capítulos quando falarmos das dificuldades de capacitação e das vantagens da 
formação de “núcleos duros”, ou seja, de equipes exclusivamente dedicadas a ANOPs. 
 



  

Outra característica da ANOP, especialmente na modalidade AVPR, é a 

contribuição de atores externos à gestão do programa, desde que tenham 

algum interesse nele ou na política pública da qual faz parte. Assim, são 

exemplos de stakeholders23 importantes: membros de ONGs, especialistas da 

política pública, beneficiários, público alvo não beneficiado, gestores de 

programas similares em outra esfera, além de integrantes do programa 

auditado em níveis operacionais. 

 

As ANOPs são antecedidas por um processo de seleção, iniciado com a 

aplicação de uma matriz de risco24 no universo de entidades ou programas 

passíveis de auditoria. O segundo passo é a realização de um estudo de 

viabilidade, que tem dois objetivos: informar se a realização da auditoria é 

possível no momento25 e quais seriam os prováveis pontos a serem focados 

(vide Figura 2).  

 

Selecionado o programa ou a entidade, é iniciada a fase de 

planejamento da auditoria, quando há o estudo do objeto do programa ou 

entidade, a aplicação das técnicas de diagnóstico e a preparação para a fase 

de execução. O planejamento é finalizado com a preparação de uma Matriz de 

Planejamento, na qual são elencadas as questões que a auditoria pretende 

responder, bem como metodologia que será utilizada. 

 

A metodologia utilizada nas Auditorias de Desempenho Operacional é 

bem mais restrita que a das avaliações de programas, pois não há o foco na 

efetividade, mas na eficiência e eficácia. As entrevistas e questionários26 

                                                 
23 Stakeholder é o termo em inglês que designa atores com interesse em determinada área. 
Esses atores podem ter interesse na continuidade ou na extinção da política, também como 
podem ser beneficiados ou ameaçados por ela (TCU, 2001a). 
 
24

 São alguns dos critérios adotados: materialidade e relevância social, considerada a 
potencialidade do objeto daquela entidade ou programa para a diminuição das desigualdades 
sociais.  

 
25 As mudanças no corpo gestor ou nas estratégias da organização, bem como a indicação de 
que o programa não terá continuidade são algumas das razões que podem inviabilizar a 
auditoria. 
26

 As entrevistas e questionários realizados pela ANOP seguem o documento elaborado pelo 
TCU sobre Técnicas de Entrevistas (TCU, 1998) 
 



  

constituem os métodos de coleta mais aplicados, além da pesquisa dos 

documentos e controles existentes. 

 

Figura 2: Ciclo da Avaliação de Programas ANOP 

Planejamento

Coleta de dados e RelatórioComentário do gestor

Apreciação

Divulgação

Monitoramento Seleção – Matriz de Risco

Seleção – Estudo de Viabilidade

        Fonte: TCE-PE adaptado de apresentação da SEPROG (2004) 

 

 

Na avaliação de programas, por sua vez, a contribuição das pesquisas 

de campo são muito maiores ─ há a necessidade de definição de amostras e 

de métodos de análise mais apurados. Além dos questionários e entrevistas, 

também são utilizados com certa freqüência a pesquisa através de grupos 

focais e observação direta. 

 

Por se tratar de um conteúdo mais complexo, relacionado a políticas 

públicas específicas, nas AVPRs, as matrizes de planejamento são submetidas 

a um julgamento externo chamado “Painel de Referência”, que consiste em 

                                                                                                                                               
 



  

uma reunião em que vários stakeholders são chamados a contribuir para o 

aperfeiçoamento do conteúdo e da metodologia da matriz. Da mesma forma, 

nas AVPRs, são realizados testes piloto para o ajuste dos instrumentos de 

coleta. 

 

Concluído o relatório de planejamento, realiza-se a coleta de dados e, 

após sua análise, elabora-se uma matriz de achados27 e o relatório de 

auditoria. O gestor então é chamado a pronunciar-se sobre os achados e 

recomendações do relatório, e esse documento passa a integrar o corpo do 

relatório, sob o título “comentários do gestor”.  

 

Após o julgamento, abre-se prazo para que o gestor elabore um plano 

de ação, no qual detalha a estratégia e o prazo adotados para o cumprimento 

das recomendações. Finalmente, entre 6 (seis) meses e 1 (um) ano após o 

plano de ação, há um primeiro monitoramento no qual é aferido o grau de 

implementação das recomendações. Se necessário, é executado, após o 

mesmo período, um segundo monitoramento28.                                                                                         

As avaliações de programas recebem um tratamento especial após o 

julgamento. Objetivando promover a transparência sobre os programas sociais, 

contribuindo para a accountability democrática e para o controle social, essas 

avaliações têm recebido uma versão resumida e de fácil compreensão.  

 

Essa versão é chamada de Sumário Executivo pelo TCU e TCE-BA, e 

de Resumo de Auditoria no TCE-PE ─ e contém as principais características do 

programa, achados de auditoria e boas práticas identificadas ─ e vem sendo 

distribuída junto a alguns atores estratégicos: ONGs, especialistas da área 

auditada, pesquisadores da área de avaliação, comissões legislativas e 

conselhos. 

                                                 
27 A matriz de achados elenca os principais achados, suas evidências, possíveis causas, 
conseqüências e recomendações da equipe. No caso das AVPRs, esta matriz também é 
submetida a um Painel de Referência com o objetivo de discutir os achados com os 
stakeholders, promovendo possíveis ajustes,  esclarecimentos e retificações. 

 
28 Os monitoramentos seguem o Roteiro de monitoramento (TCU, 2002) um documento 
técnico elaborado também pelo TCU. 
 



  

A metodologia ANOP possui, portanto, uma concepção ampla do que 

seja controle: o controle da eficiência e eficácia; o controle dos resultados, ou 

seja, a efetividade das ações governamentais vistas sob o olhar da eqüidade 

social; e finalmente, o controle social, ao fornecer à sociedade informações 

importantes sobre o desenho e a implementação de programas sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 2 

A AUDITORIA OPERACIONAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

 Após tratarmos nos capítulos anteriores do referencial teórico acerca de 

auditoria operacional e das experiências de diversas EFS, fica evidenciado que 

a problemática envolvendo a política de gerenciamento de auditoria e 

avaliação, é muitíssimo complexa, não havendo um modelo prédefinido, mas 

alternativas de atuação que devem ser analisadas à luz de experiências 

concretas. 

 

 Este capítulo tem por objetivo relacionar a auditoria operacional e o 

Tribunal de Contas de Pernambuco, tentado identificar fatores que têm 

influência sobre a definição do escopo e sobre as estratégias de atuação nesse 

tipo de auditoria. Seguindo a orientação de Gomes (2002, p.2), essa análise 

será realizada sob a ótica das dimensões política, organizacional e gerencial, 

as quais foram apresentadas no Capítulo 1, e a partir da percepção dos 

gerentes e auditores do TCE-PE que responderam aos questionários. 

 

 Pretendemos assim, a partir do conhecimento do “contexto institucional 

de referência” (MACHADO-DA-SILVA e GONÇALVES, 1998, p.226) no qual a 

auditoria operacional está inserida em nível local, encontrar subsídios para a 

compreensão do processo de sua institucionalização no TCE-PE. 

 

2.1 Dimensão política29 

 

A Constituição Federal brasileira de 1988 ampliou a competência 

fiscalizadora dos tribunais de contas, ao integrar ao escopo sob competência 

do controle externo a fiscalização operacional (art.70 CF). Dez anos depois, a 

Emenda Constitucional nº 19 incluiu a “eficiência” como um dos princípios que 

                                                 
29 Esta dimensão diz respeito aos fatores políticos que atuam positiva ou negativamente nas 
possibilidades de atuação das EFS em auditoria de desempenho (GOMES, 2002). 
 



  

deveriam reger a administração pública, legitimando ainda mais a atuação do 

controle externo em trabalhos dessa natureza. 

 

As mudanças institucionais resultantes da Reforma Administrativa 

trouxeram a flexibilização de algumas relações, bem como o advento de novas 

instituições, dos contratos de gestão e, conseqüentemente, a necessidade de 

adequação pelo controle externo na busca de novas formas de atuação. 

 

 O Governo do Estado de Pernambuco promoveu uma reforma 

administrativa, alinhada com a reforma administrativa federal. Na primeira fase 

da reforma, no período de 1999 a 2002, destacam-se como principais 

mudanças: a instituição da Comissão Diretora de Reforma do Estado – CDRE; 

a elaboração do Plano Diretor da Reforma do Estado; o programa de 

desestatização; e várias medidas buscando o ajuste fiscal (RAPOSO, 

Fernando et al, 2003). 

 

 A segunda fase, em 2003, seguiu os direcionamentos da Lei 

Complementar nº 049/2003 que, entre outras medidas, determinou aos órgãos 

e entidades da administração direta e indireta a assinatura de termos de 

desempenho e de contratos de gestão. 

 

 A reforma administrativa estadual representa uma oportunidade para a 

realização de auditorias operacionais pelo TCE-PE, pois demonstra a 

preocupação com a criação de uma administração mais ágil e voltada para 

resultados.  

 

Completando a visão da dimensão política, destaca-se o 

amadurecimento da sociedade civil organizada, que fez com que esta exigisse 

do setor público maior transparência de suas ações e abertura para a 

participação social. Nesse sentido, os tribunais de contas despontam como 

instituições capazes de fazer essa interface entre sociedade civil e 

administração pública. 

 



  

2.2 Dimensão Organizacional30 

 

 O Tribunal de Contas de Pernambuco tem se firmado nos últimos anos 

como um dos tribunais mais atuantes do Brasil. Contribui para isso iniciativas 

como a criação da Escola de Contas e da Ouvidoria, que refletem a concepção 

de um tribunal orientador e próximo dos seus usuários, bem como a ação 

“operação eleições”, com a presença marcante do TCE-PE coibindo possíveis 

desvios ou despesas de caráter “eleitoreiro” nos meses que antecedem às 

eleições.   

 

2.2.1 Mudanças e novas estratégias organizacionais 

 

 Internamente, o TCE-PE tem passado por um processo de mudanças 

que teve início em 2001, quando ocorreu a contratação da Fundação Getúlio 

Vargas com um intuito de realizar um diagnóstico institucional. 

 

  A partir dos resultados dessa consultoria, foi iniciado em 2002 o 

redimensionamento dos servidores nas unidades do Tribunal31 e um trabalho 

para a reestruturação organizacional do TCE-PE, desenvolvido pelo Grupo de 

Desenvolvimento Organizacional (GDO), e concluído em 2004. 

 

 Os Núcleos e Departamentos são os maiores níveis de gerência abaixo 

da Coordenadoria de Controle Externo (CCE), e são definidos como (GDO, 

2006): 

 

• Departamento – unidade organizacional subordinada à Coordenadoria 

com competências específicas estabelecidas no Manual de Organização 

do Tribunal. 

                                                 
30 A dimensão organizacional relaciona-se às mudanças organizacionais das EFS e como a 
estratégia organizacional contribui para a viabilização de auditorias operacionais. Diz respeito 
também a: posicionamento, grau de independência, habilidades específicas do corpo de 
auditores e o tipo de relacionamento de uma EFS com seus principais “clientes” ( GOMES, 
2002). 
 
31 Foi realizado levantamento a fim de dimensionar as necessidades de pessoal nas unidades ( 
departamentos, divisões e núcleos); e as pretensões de mudanças de unidades por parte dos 
servidores. 



  

• Núcleo – unidade organizacional responsável pelo exercício de 

competências técnicas específicas estabelecidas no Manual de 

Organização do Tribunal. 

 

 No que se refere especificamente ao controle externo, a estrutura 

organizacional do Tribunal subordinada à Coordenadoria de Controle Externo 

(CCE) é formada pelos Departamentos de Controle Estadual (DCE) e de 

Controle Municipal (DCM), e pelos Núcleos de Atos de Pessoal (NAP) e de 

Engenharia (NEG) (vide Figura 3). 

 

 Ligada diretamente à CCE estão as Assessorias Técnicas (ASTEC) e as 

Assessorias de Inteligência (ASPIN). Também se ligam diretamente à CCE 

alguns grupos de trabalho, como é o caso do Grupo ANOP, que por seu caráter 

temporário não figura no Organograma do TCE-PE. 

 

 

 



  

             Figura 3: Organograma do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Quadro 4: Unidades que compõem a Coordenadoria de Controle Externo do 

TCE-PE  

SIGLAS UNIDADES 

CCE Coordenadoria de Controle Externo 

ASTEC Assessoria Técnica 

ASPIN Assessoria de Inteligência 

DCE Departamento de Controle Estadual 

DIPE Divisão de Poderes do Estado 

DIAD Divisão de Administração Direta 

DIAF Divisão de Autarquias de Fundações públicas 

DIES Divisão de Empresas e Sociedade de Economia Mista 

DIGE Divisão de acompanhamento da Gestão Estadual 

DIGM Divisão de acompanhamento da Gestão municipal 

DCM Departamento de Controle Municipal 

IRMS Inspetoria Metropolitana Sul 

IRMN Inspetoria Metropolitana Norte 

IRPA Inspetoria de Palmares 

IRGA Inspetoria de Garanhuns 

IRPE Inspetoria de Petrolina 

IRSA Inspetoria de Salgueiro 

IRAR Inspetoria de Arcoverde 

IRSU Inspetoria de Surubim 

IRBE Inspetoria de Bezerros 

NAP Núcleo de Atos de Pessoal 

GAPE Gerência de Admissão de Pessoal do Estado e da 
Capital 

JIPE Gerência de Inativos e Pensionistas do Estado 

GIPM Gerência de Inativos e Pensionistas dos Municípios 

NEG Núcleo de Engenharia 

GPPO Gerência de execução, planejamento, projetos e 
orçamentos 

GAOP Gerência de Auditoria de Obras Públicas 

GDAO Gerência de Estudos e Desenvolvimento de Auditorias 
de Obras 

                     Fonte: Disponível in www.tce.pe.gov.br. Acesso em 25/05/06 

 

 

 



  

 Paralelamente à reestruturação organizacional, foi iniciado em 2003 o 

Planejamento Estratégico do TCE-PE, e em 2004 foi realizado o primeiro Plano 

Operativo Anual (POA). O processo de planejamento envolveu discussões 

sobre a missão e a visão do TCE-PE, que foram assim definidas (TCE-PE, 

2005): 

Missão: Desempenhar o papel constitucional de 

fiscalizar, controlar e orientar a aplicação dos recursos 

públicos, estimulando o exercício da cidadania. 

 

Visão: ser reconhecido por sua visão eficiente, eficaz e 

efetiva no controle e aperfeiçoamento da gestão 

pública. 

 

 As idéias elencadas nas perspectivas “resultados finalísticos” e 

“sociedade” do Mapa estratégico do TCE-PE (vide Figura 4), bem como o 

próprio texto da missão e da visão institucional guardam perfeita conformidade 

com as “idéias força” da nova gestão pública e da metodologia ANOP, 

discutidas no capítulo anterior: eficiência e controle social. 

 

 O Grupo de Trabalho ANOP, responsável pela implementação e 

realização de Auditorias de Natureza Operacional também integra o 

planejamento estratégico do TCE-PE em 2 (dois) do total de 3 (três) 

macroobjetivos32. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 No macroobjetivo 1 “Fiscalizar a aplicação de recursos públicos de forma célere e com 
qualidade”, o Grupo ANOP participa das ações 208 – 1: Instrumentalização da Auditoria; 210 – 
3: Desenvolvimento de Auditoria de Natureza Operacional; e 212 – 2: Acompanhamento e 
Divulgação de dados gerenciais e informações Técnicas. No macroobjetivo 2 “Interagir com o 
ambiente externo de forma mais produtiva”, a ANOP participa da ação 222-1: Cooperação e 
integração com partes interessadas. 
 



  

          Figura 4: Mapa estratégico TCE-PE 

          
            Fonte: Revista da Gestão 2004-2005 (TCE-PE, 2005). 

 

 No entanto, apesar da adequação à estratégia do Tribunal, a auditoria 

operacional não tem se firmado como um tipo de fiscalização a ser realizada de 

forma generalizada, mas como um trabalho específico do Grupo de Trabalho 

ANOP, principalmente no que se refere à avaliação de programas. 

 

2.2.2 Habilidades específicas do corpo de auditores 

 

 O Grupo ANOP foi criado em 2004, por ocasião do Convênio de 

Cooperação Técnica com o Department for International Development (DFID). 

Durante o biênio de vigência do projeto, os integrantes do grupo receberam 

várias capacitações, das quais se destacam:  

 

• Treinamentos “sombra” – 6 (seis) integrantes do grupo participaram de 

treinamento no TCU, que mescla a participação em aulas teóricas sobre 

as técnicas com a participação efetiva em uma ANOP. 



  

• Capacitações específicas – Curso em avaliação de programas (2005) de 

20 horas-aula, com algumas vagas para servidores de outros 

departamentos; curso sobre análise de dados (2006), de 40 horas-aula 

para o grupo. 

 

 Além da capacitação interna ao grupo, também houve a disseminação 

das técnicas através de cursos ministrados por integrantes do Grupo de 

Trabalho ANOP para servidores de outras unidades do TCE-PE. O objetivo 

desses cursos foi fornecer ferramentas para o planejamento e para as 

auditorias já realizadas por essas unidades, além de preparar servidores para 

futuros trabalhos conjuntos com o grupo. 

 

 Até março de 2006, foram oferecidos três cursos: para a Inspetoria de 

Garanhuns (outubro/2005), para o Núcleo de Planejamento e Controle 

(dezembro/2005) e para o Departamento de Controle Estadual (fevereiro/2006).  

 

 Apesar dessas iniciativas, ainda existem profundas diferenças entre 

nível de conhecimento e compreensão do tema auditoria de desempenho entre 

os técnicos do Grupo ANOP e os das demais unidades. Existe a necessidade 

de capacitação sobre o tema, conforme será exposto na segunda parte deste 

capítulo, através do relato extraído dos questionários. 

 

2.3 Dimensão gerencial33 

 

 Com a reestruturação, o TCE-PE passou a contar com o Núcleo de 

Planejamento e Controle (NPC), formado por gerências de controle interno, 

desenvolvimento organizacional e planejamento. O monitoramento das ações 

do Plano Operativo Anual (POA) é realizado por um sistema informatizado. 

                                                 
33 Essa dimensão relaciona-se às práticas gerenciais voltadas para resultados e para melhoria 

do desempenho tanto no âmbito da administração pública, quanto das próprias EFS, bem como 

às limitações e possibilidades de a auditoria de desempenho poder ser utilizada como 

ferramenta de aumento da accountability democrática e de melhoria dos serviços públicos 

(GOMES, 2002). 

 



  

Com relação à capacitação dos gerentes, desde 2002 têm sido realizados 

cursos específicos para o TCE-PE de formação e reciclagem. 

 

 Por sua vez, quando abordamos a dimensão gerencial no âmbito dos 

entes auditados pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 

verificamos que se trata de uma clientela bastante heterogênea, já que 

abrange, além do Governo do Estado de Pernambuco, prefeituras de vários 

portes. 

 

 Os resultados das ANOPs realizadas em Programas Estaduais do 

Governo do Estado demonstram que ainda existe uma certa fragilidade nos 

controles, nos indicadores de desempenho e na determinação de linhas de 

base, o que tem dificultado a aferição do impacto, no caso das AVPRs.  

 

 Por outro lado, deve-se ressaltar a boa aceitação por parte dos gestores 

de órgãos e programas com relação aos critérios de auditoria, o que demonstra 

que, apesar das deficiências operacionais, existe a compreensão de que é 

importante aferir o desempenho e de que o cumprimento desse papel pelo 

tribunal é legítimo. 

 

 Em eventos promovidos pelo Grupo ANOP em 2004 e 2005, com o 

objetivo de divulgar a auditoria junto aos públicos interno e externo, houve a 

participação de gestores de órgãos e programas auditados pela ANOP, que se 

pronunciaram de maneira positiva sobre a pertinência desses trabalhos.  

 

 No mesmo sentido, a coordenadora da Agência Estadual de Meio 

Ambiente (CPRH), em matéria intitulada “Técnica da CPRH elogia o TCE” do 

Diário Oficial de Pernambuco de 13 de abril de 2005, afirmou que a agência 

teve o desempenho melhorado depois de pôr em prática as recomendações do 

TCE-PE.   

 

 A receptividade por parte da Prefeitura do Recife repete a compreensão 

do Governo do Estado. Entretanto, é provável que em outras prefeituras não 

haja a mesma aceitação e abertura para trabalhos dessa natureza. 



  

 

 Apesar de não dispormos de um diagnóstico preciso da situação 

gerencial dos municípios pernambucanos, alguns dados disponíveis sinalizam 

a distância entre o mínimo esperado em termos de planejamento e controle, e 

a realidade encontrada. 

 

 Primeiramente, verificando o Perfil dos Municípios Brasileiros de 2002 

(IBGE, 2002), encontramos municípios pernambucanos que não dispunham de 

peças orçamentárias constitucionalmente obrigatórias, as quais representam a 

existência de um mínimo planejamento municipal: Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.  

 

 Consultando-se, ainda, uma pesquisa recente, realizada por servidores 

do TCE-PE, sobre a estrutura de controle interno de prefeituras do agreste 

meridional do Estado de Pernambuco (FERNANDES, 2005), verifica-se que 

dos municípios que responderam à pesquisa: apenas 7% ( sete por cento) têm 

Sistemas de Controle Interno instituídos; só 10% (dez por cento) têm a 

estrutura administrativa bem definida; apenas 36% ( trinta e seis por cento) têm 

o setor contábil estruturado formado por servidores efetivos e realizando 

atividades específicas; além de irregularidades nas áreas de controles 

patrimoniais, financeiros, orçamentários e de pessoal. 

 

 A pesquisa foi realizada a partir do confronto da estrutura de controle 

interno de prefeituras de pequeno porte do Estado de Pernambuco, com o 

padrão mínimo proposto pela Organização das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI) e conclui que “(...) estão muito distantes do padrão 

mínimo considerado, revelando que os administradores públicos não estão 

comprometidos com o controle da coisa pública” (FERNANDES, 2005, p.125) 

 

2.4 Auditoria operacional no TCE-PE: a percepção de gerentes e auditores 

 

Buscando aprofundar a análise sobre os fatores que influenciam a forma 

de institucionalização e as estratégias de utilização da auditoria de 



  

desempenho34 no TCE-PE, aplicamos questionários a gerentes e auditores35 

que não fazem parte do Grupo de Trabalho ANOP, e organizamos as respostas 

em 5 (cinco) dimensões de análise: experiência em trabalhos com foco no 

desempenho, dificuldades para realização de auditorias com foco no 

desempenho, interesse das unidades para a realização de ANOPs, 

receptividade e perfil do corpo técnico e modalidades mais adequadas (vide 

Quadro 6). 

 

2.4.1 Experiência em trabalhos com foco no desempenho  

 

A realização de trabalhos com foco na eficiência, eficácia e efetividade 

não têm feito parte da rotina das unidades do DCE e DCM, responsáveis pelas 

auditorias de prestação de contas do TCE-PE. Dos 11 (onze) gerentes que 

responderam ao questionário, apenas 5 (cinco) consideram que suas unidades 

apresentam trabalhos dessa natureza, mesmo que pontuais.  

 

As Inspetorias apresentaram um maior número de exemplos dessas 

iniciativas que se relacionam especialmente36 a: auditorias de obras, controles 

internos e convênios da área de saúde. Esses trabalhos, portanto, decorrem da 

iniciativa de cada unidade, sem homogeneidade ou sistematização. 

 
                                                 
34 Em razão da diversidade de interpretação sobre o que seja auditoria operacional, ANOP, e 
avaliação de programas, nos questionários aplicados junto aos auditores e técnicos de 
auditoria via Intranet, não foi utilizada a sigla ANOP, mas apenas uma definição simplificada 
das suas duas modalidades: auditoria com foco na eficiência e eficácia dos órgãos e entidades 
públicas, e auditoria com foco na eficiência, eficácia, efetividade e eqüidade dos programas de 
governo. Essa mesma definição foi utilizada nos questionários dos gerentes, ao explicar as 
duas modalidades de ANOP: a Avaliação de programas (AVPR) e a Auditoria de Desempenho 
Operacional (ADO). 
 
35 Usaremos o termo auditores para designar os ocupantes dos cargos de Auditor das Contas 
Públicas e de Técnico de Auditoria das Contas Públicas. São gerentes consultados os chefes 
de divisão e os Inspetores. 
 
36

   Foram citadas auditorias de obras com foco na economicidade, análise da estrutura da 
secretaria de obras, condições técnicas para realização de licitações e vistorias de obras 
propriamente ditas (nas Inspetorias as equipes de engenharia têm um trabalho mais integrado 
com as demais equipes, ao contrário das divisões do DCE e da DICC, cujas obras são de 
competência do Núcleo de Engenharia); aplicação e análise de questionário de avaliação de 
controles internos; diagnóstico dos departamentos de receitas municipais; auditorias área de 
saúde utilizando os pactos de atenção básica celebrados entre os municípios e o Ministério da 
Saúde com o monitoramento por parte da Secretaria Estadual de Saúde.  
 



  

Os respondentes dos questionários via Intranet consideram importante a 

abordagem de aspectos de eficiência e eficácia nos trabalhos de auditoria. 

Apesar do interesse, apenas 23,26% conseguiram abordar na maioria dos 

trabalhos que realizaram, enquanto 60,47% utilizaram em poucos trabalhos e 

16,8% nunca conseguiram abordar.  

 

Vistos à luz do institucionalismo sociológico, esses dados demonstram 

que, apesar de existirem iniciativas, não existe habitualização, nem tampouco 

tipificação dessas revisões, razão pela qual se apresentam como iniciativas 

isoladas e sem uniformidade. 

 

A habitualização, por mais incipiente que seja, pressupõe a 

disponibilização de novos arranjos estruturais e a formalização desses 

procedimentos na organização (TOLBERT e ZUCKER, 1998, p.205-206). 

Sendo assim, o primeiro passo para a institucionalização desses 

procedimentos seria sua formalização e a disseminação das experiências entre 

as unidades, possibilitando a ocorrência de tipificações. 

 

2.4.2 Dificuldades para realização de auditorias com foco no desempenho 

 

A pouca disponibilidade de pessoal, a falta de capacitação para 

trabalhos com foco em aspectos operacionais e a dificuldade para inserir novos 

trabalhos ao já apertado cronograma de auditorias de prestação de contas 

planejadas constituem obstáculos comuns a inspetorias e divisões. 

 

A precariedade da estrutura organizacional, do grau de organização e 

dos controles internos dos auditados37 foi apontada por inspetores como um 

dificultador para a realização de auditorias com foco na eficiência, eficácia e 

efetividade. Já os chefes de divisão entendem que a falta de tempo, aliada à 

cultura do corpo julgador ─ que considera a auditoria de legalidade como a 

                                                 
37 Os inspetores consideram que a ausência de normas definindo competências; quadros sem 
vínculo permanente e sem preparação; a inexistência de sistema de controle interno e a baixa 
adoção de controles; além da elaboração de peças orçamentárias por empresas terceirizadas, 
impossibilitam a coleta de informações confiáveis. 
 



  

mais importante e que as deficiências operacionais são insuficientes para 

considerar uma conta irregular – são obstáculos para a realização de trabalhos 

dessa natureza. 

 

O entendimento dos técnicos e auditores que responderam à pesquisa 

via Intranet, confirma a percepção das chefias. A partir das respostas, foi 

possível identificar que as principais dificuldades são: 

 

a) Relação entre a quantidade de processos que o TCE-PE se propõe a 

auditar e o número de servidores realizando esse tipo de atividade – 

gerando prazos restritos, que inviabilizam análises mais aprofundadas e 

até mesmo um planejamento adequado. 

 

b) Deficiências no planejamento e nos controles internos nos 

órgãos/entidades – foi o segundo ponto mais citado nos questionários. A 

eficiência do controle interno é importante, pois "filtra" o trabalho de 

auditoria, direcionando as equipes para as questões mais problemáticas.  

 

Ao contrário, sistemas precários e inadequados geram informações 

distorcidas e prejudicam o foco dos trabalhos. Os programas e metas 

inscritos nos atuais orçamentos públicos não são realísticos, nem há a 

cultura por parte dos gestores no sentido de efetuar comparações entre 

projeções e realizações. 

 

Outra preocupação levantada pelos auditores foi o nível de 

amadurecimento dos gestores públicos e a receptividade destes aos 

trabalhos com foco no desempenho, já que a postura participativa da 

gestão contribui para a efetividade de auditorias dessa natureza. 

 

c) Falta de capacitação do corpo técnico – para os servidores, a falta de 

conhecimento e de domínio das técnicas de auditoria, e a própria 

inexistência de histórico de revisões com enfoque nessa área, 

prejudicam a existência de novas iniciativas. 

 



  

d) Cultura legalista do TCE-PE – a compreensão de que aferir resultados 

na aplicação de recursos públicos é um papel importante do tribunal de 

contas não é unânime entre o corpo julgador que “não prioriza essas 

avaliações no julgamento de contas”, tendo como foco único o desvio 

comprovado de recursos em detrimento de achados de caráter 

administrativo como a falta de controles internos. Alguns servidores 

defendem a existência de decisão institucional do TCE-PE, que deveria 

forçar os órgãos a adotarem controles internos mínimos e punir o 

descumprimento. 

 

O tema também não é pacífico entre o corpo técnico, como bem 

demonstra a declaração de servidor que, apesar de considerar que é 

importante a aferição do desempenho nas análises do TCE-PE, entende que: 

 

(...) Nós não temos poder para dizer se o ordenador de 

despesas direcionou bem ou mal os recursos públicos (...) 

O que nós investigamos é que, se dentro da área 

escolhida, esse montante foi aplicado conforme a lei, 

segundo as regras contábeis, etc., etc. Mas não podemos 

opinar se aquela área em que foi aplicado o dinheiro seria 

realmente a melhor opção para fazê-lo. 

 

Essas dificuldades poderiam ser classificadas como externas: no que se 

refere à complexidade que envolve o ambiente fiscalizador ainda não adaptado 

aos novos pressupostos da administração pública; e internas: que se relaciona 

à inexistência de consenso entre os decisores da organização (TOLBERT e 

ZUCKER, 1998, p.207) – especialmente Conselho e corpo gerencial – a 

respeito da importância da auditoria operacional, qualquer que seja a 

modalidade, para o TCE-PE. 

 

A superação das deficiências de capacitação, o ajuste das agendas de 

trabalho de forma a contemplarem revisões operacionais e o próprio 

enfrentamento das dificuldades de natureza externa dependem da formação 

dessa convicção. 

 



  

Tal discussão situa-se no estudo dos processos de integração 

institucional de Berger e Luckmann (1978, p.92), já que a auditoria de 

legalidade e a auditoria operacional são compreendidas por alguns atores 

importantes como institutos distintos, até mesmo antagônicos. É fundamental, 

pois, o desenvolvimento de instrumentos de legitimação, que demonstrem que 

ambas as auditorias podem se integrar na mesma ordem institucional 

(BERGER e LUCKMANN, 1978, p.91).  

 

Considerando a proposta de Tolbert e Zucker (1998), destacam-se como 

instrumentos de legitimação a atuação dos champions – gerentes, diretores, 

assessores e auditores que defendam a importância de realização de 

auditorias operacionais – e o monitoramento interorganizacional, especialmente 

com a divulgação dos trabalhos dessa natureza que vêm sendo realizados 

pelos outros tribunais. 

 

2.4.3 Interesse das unidades na realização de ANOPs 

 

Não obstante as dificuldades relatadas no item anterior, os gerentes 

foram unânimes ao afirmar que a realização de ANOPs em suas unidades seria 

importante, por entenderem ser uma competência constitucional que amplia a 

possibilidade de resposta do Tribunal: 

(...) pois a sociedade nos cobra respostas que só 

poderão ser dadas se sairmos de análises meramente 

legalistas e contábeis, para análises que envolvam o 

desempenho. (Inspetor) 

 

As vantagens são muitas, todas em decorrência da 

tempestividade da auditoria (com a participação dos 

auditados) e, conseqüentemente, dos melhores 

resultados que se podem obter. (Inspetor) 

 

 

 



  

(...) principalmente porque os resultados são 

tempestivos, que torna mais eficaz o papel do Tribunal 

na sociedade. Às vezes, obtêm-se resultados 

diretamente na entidade, sem que seja necessária a 

interferência do corpo julgador. (Chefe de Divisão) 

 

A obtenção de melhores diagnósticos sobre a efetividade das ações 

municipais e a avaliação dos controles internos nas áreas-chave, também 

foram vantagens elencadas e agregariam valor ao trabalho hoje realizado, 

tornando as análises de contas mais completas. 

 

Apesar de também relatarem a existência de dificuldades e 

desvantagens na inserção de ANOPs na rotina das auditorias,38 a natureza das 

vantagens elencadas pelos gerentes evidencia que, no conhecimento pré-

teórico do corpo técnico do Tribunal, existem elementos de legitimação da 

auditoria operacional, o que constitui a dinâmica motivadora da conduta 

institucionalizada (BERGER e LUCKMANN, 1978, p.93). 

 

 

 

  

                                                 
38

 A dificuldade para a viabilização de ANOPs está na conciliação do número de equipes que 
hoje é “insuficiente até para a realização de auditorias convencionais (...)” com as metas 
traçadas no Plano Operativo Anual  – POA e com o treinamento de pessoal. 

A falta de visão dos gestores municipais e a desorganização das Prefeituras também poderiam 
dificultar os trabalhos já que os municípios não iriam dispor de material adequado para análise: 
como programas próprios e bem definidos; indicadores e pessoal qualificado. 

O maior tempo a ser disponibilizado para a execução das ANOPs, aliada ao aumento do 
estoque aos processos de prestação de contas, e ao descumprimento das metas, foram  
lembradas como as principais desvantagens que essas mudanças trariam. 

Foram mencionadas isoladamente a necessidade de preparação do ambiente de trabalho, de 
multiplicação do conhecimento e a cessão temporária de servidores para o Grupo de Trabalho 
ANOP como forma de absorver o conhecimento e as ferramentas necessárias e assim ter a 
possibilidade de realizar um trabalho nas suas unidades. 

Também foi ressaltado que a viabilidade dessa implantação só será possível se houver a 
sensibilização do Conselho sobre a importância e pertinência dos trabalhos dessa natureza. 

 



  

2.4.4 Receptividade e perfil do corpo técnico 

 

A receptividade do corpo técnico para a realização de ANOPs dividiu a 

opinião dos gerentes. Em quase todas as unidades, existem técnicos que 

identificam a necessidade de modificação na forma de realização das 

auditorias e que vislumbram nas ANOPs uma maior gratificação profissional e 

maior motivação para desempenhar suas atividades de auditoria.  

 

Entretanto, existem servidores que estão muito ligados à auditoria de 

legalidade e têm a opinião de que o TCE-PE não faz ainda sequer suas 

atividades ordinárias e, sendo assim, não devem adentrar em outras áreas. 

Existem servidores que precisam ser sensibilizados, como afirmou um dos 

gerentes: “(...) É preciso fazer com que eles entendam do que se trata e depois 

mostrar a viabilidade e o retorno que este tipo de auditoria promove nos 

órgãos”. 

 

Os gerentes foram unânimes ao entender que os perfis e competências 

dos auditores para a realização de auditorias com foco na legalidade são 

distintos daqueles necessários para a realização de trabalhos com foco na 

eficiência, eficácia e efetividade39. 

 

Entendem que a formação acadêmica, especializações e treinamentos 

influenciam no nível de desenvoltura para os dois tipos de auditoria. Ponderam, 

entretanto, que só o treinamento em um tipo ou outro de auditoria não é 

suficiente para fazer do técnico um bom legalista ou observador de 

                                                 
39Para os gerentes, há algumas habilidades que são comuns às duas linhas de auditoria, como 
ser pesquisador, relacionar-se bem com os jurisdicionados. Entretanto, a natureza da auditoria 
de desempenho exige algumas características específicas: estar atento a detalhes 
(informações gerais, fluxos de processos, etc). estar familiarizado com os conceitos do seja 
eficácia, eficiência e efetividade; estar focado nos objetivos do programa ou da instituição 
auditados; visão e preparação voltada para avaliação em sistemas de controle interno; gostar 
de trabalhar com pesquisas e tabulações de dados; necessidade de habilidades de 
comunicação mais desenvolvidas para interagir melhor com o auditado e ter competências 
para se aprofundar bastante no planejamento. Maior desenvoltura e entrosamento entre auditor 
e auditado; saber ouvir e realizar uma boa entrevista; gostar de estar sempre se atualizando.  
 



  

desempenho. O interesse pessoal, ou seja, a motivação é o fator mais 

importante.  

 

As estratégias para minimizar essas diferenças de percepções, passam 

pelas considerações feitas no item 2.4.2 deste trabalho, especialmente pela 

atuação dos champions. Relacionam-se também ao caráter cognoscitivo da 

legitimação, ou seja, à necessidade de incluir a disseminação do conhecimento 

teórico que legitima o instituto, entre as estratégias de legitimação (BERGER e 

LUCKMANN, 1978, p.128). Isso tem uma importância ainda maior quando 

lembramos que estamos falando de auditores, ou seja, de atores para quem o 

aspecto “técnico” tem um peso relevante. 

 

Por fim, é importante lembrar que o conhecimento deve ser disseminado 

para o maior número possível de atores (BERGER e LUCKMANN, 1978, p.97). 

Assim, mesmo aqueles auditores que não se sentem motivados a realizarem 

auditorias operacionais, devem ter acesso a informações que passarão a fazer 

parte do acervo comum do TCE-PE, ajudando o processo de 

institucionalização. 

 

2.4.5 Avaliação de Programas de Governo ou Auditorias de Desempenho 

em órgãos e entidades: qual a modalidade mais adequada? 

 

Os questionários aplicados com auditores e com os gerentes evidenciam 

a heterogeneidade do ambiente de fiscalização. Nos questionários via Intranet, 

as auditorias com foco na eficiência e eficácia de órgãos e entidades, e com 

foco na eficiência, eficácia, efetividade e eqüidade dos programas de governo 

foram consideradas igualmente importantes pelos respondentes40. A 

distribuição dessas diferenças fica um pouco mais clara quando visualizamos a 

opinião dos gerentes de cada unidade (vide Quadro 5): 

 

A maioria dos inspetores entende que as Auditorias de Desempenho 

Operacional (ADOs) seriam mais úteis para as demandas de suas unidades, 
                                                 
40

 Foram 21 (vinte uma) e 22 ( vinte e duas) respostas respectivamente. 



  

pois já seriam possíveis em secretarias municipais de saúde e de educação, 

autarquias de ensino e de previdência. A escolha deve-se ao porte e à 

organização dos municípios, bem como à crença de que trariam resultados 

mais evidentes e imediatos.  

 

Das 7 (sete) Inspetorias que participaram da pesquisa, apenas 4 (quatro) 

têm sob sua supervisão municípios que possuem programas de governo 

próprios. Mesmo assim, quando questionados sobre os programas que 

poderiam ser objeto de auditorias, os inspetores entenderam que os programas 

federais seriam mais adequados, por possuírem uma formatação que os 

deixam mais organizados, permitindo uma melhor análise dos dados. 

Atualmente, as prefeituras executam basicamente programas federais (nas 

áreas de saúde e de educação), mas, se passarem a desenvolver seus 

próprios programas, as Avaliações de programas (AVPRs) serão bastante 

úteis. 

 

A opinião das divisões41 é mais polarizada: os respectivos gerentes 

acreditam que a modalidade mais útil para a DICC e a DIES seria a Auditoria 

de Desempenho Operacional pela própria cultura, por ser mais simples e 

próxima da auditoria de legalidade. Além disso, o desempenho e a 

profissionalização das empresas públicas carecem dessa atenção: “(...) e estão 

começando muitas mudanças, contratos de gestão e nós não estamos 

acompanhando. Ainda não estamos conseguindo avaliar a continuidade”(chefe 

de divisão). 

 

 

 

 

                                                 
41 As siglas referem-se a algumas divisões do Departamento de Controle Estadual (DCE): 
Divisão de Administração Direta (DIAD), Divisão de Autarquias de Fundações Públicas (DIAF), 
Divisão de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (DIES); e do Departamento de 
Controle Municipal (DCM), a Divisão de Contas da Capital (DICC). 



  

Quadro 5: Percepção consolidada das gerências sobre a modalidade mais 

adequada de ANOP para sua unidade 

 

MODALIDADE DE AUDITORIA 

 

GERENTES 

Auditorias de Desempenho Operacional em órgãos e 

entidades (ADO) 

55% 

Avaliação de Programas de Governo (AVPR) 27% 

Ambas 18% 

           Fonte: questionário com gerentes do TCE-PE 

 

Para a gerência da Divisão de Administração Direta, a Avaliação de 

Programas seria mais útil, pois esta divisão fiscaliza as unidades gestoras 

ligadas à Administração Direta Estadual, constituídas em sua maioria por 

secretarias de Estado e unidades gestoras vinculadas e, por isso, essa 

modalidade traria um resultado mais efetivo. Já a gerência da Divisão de 

Autarquias e Fundações Públicas acredita que a avaliação de programa seja 

mais útil, pois é mais rápida e possibilita a atuação em várias entidades ─ 

apesar da pequena equipe disponível. 

 

A institucionalização da ANOP ou de qualquer tipo de revisão 

operacional depende da utilidade que esses tenham para responder às 

necessidades particulares das unidades do TCE-PE. A diversidade de 

expectativas e realidades, ao mesmo tempo em que dificulta a 

institucionalização de um tipo específico de atuação, apresenta-se como uma 

oportunidade para a diversificação de atuação do TCE-PE dentro do gênero 

auditoria de desempenho. 



  

Quadro 6: Fatores que influenciam a institucionalização e as estratégias de utilização da auditoria operacional no TCE-PE 

FATORES FRAQUEZAS OPORTUNIDADES 

Experiência em trabalhos 

com foco no desempenho 

• Iniciativas isoladas e sem 

uniformidade 

• Possibilidade de disseminação das experiências entre as 

unidades. 

• 100% dos respondentes, que corresponde a 11% dos 

técnicos e auditores consideram importante a abordagem 

de aspectos de eficiência, eficácia e efetividade pelo TCE-

PE. 

• Mais de 23% dos respondentes já abordou esses aspectos 

na maioria dos trabalhos que realizou. 

Dificuldades para realização 

de auditorias com foco no 

desempenho 

• Pouco tempo e pessoal 

• Planejamento e controles internos 

insuficientes 

• Falta de capacitação do corpo 

técnico 

• Cultura legalista 

• Atuação de champions 

• Utilização de monitoramento interorganizacional 

• Capacitação de pessoal 

• Enfrentamento do problema de planejamento e controle 

interno 

• Ajuste das agendas para contemplar aspectos de 

desempenho e legalidade 

• Legalidade e desempenho vistos como complementares 

numa mesma instituição 

 

 



  

FATORES FRAQUEZAS OPORTUNIDADES 

Interesse das unidades na 

realização de ANOPs 

• Planejamento e controles internos 

deficientes 

• Descumprimento das metas do 

POA 

• Aumento do estoque de processos 

• Os gerentes têm interesse em realizar ANOPs nas suas 

unidades 

• Existência de elementos de legitimação da ANOP no 

conhecimento pré-teórico do TCE-PE 

 

Receptividade e perfil do 

corpo técnico 

• Servidores que entendem que o 

TCE-PE não deve trabalhar em 

outras áreas, restringindo-se a 

auditoria de legalidade. 

• Servidores que vislumbram na ANOP uma maior 

gratificação e motivação para o desempenho de suas 

atividades 

• Disseminação de conhecimento técnico sobre 

desempenho para toda a casa. 

• Cessão temporária de servidores das unidades para o 

Grupo ANOP 

• Sensibilização do Conselho do TCE-PE 

Modalidade mais adequada • Realidades e necessidades 

particulares nas diferentes unidades 

• Expectativas diferentes entre as 

unidades 

• Possibilidade de realização de ANOPs em todas as 

unidades 

• Diversificação de atuação dentro do gênero “auditoria 

operacional” 

Fonte: questionários aplicados com gerentes, técnicos e auditores do TCE-PE. 
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CAPÍTULO 3 

A IMPLEMENTAÇÃO DA ANOP PELO TCU, TCE-BA e TCE-

PE: ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS 

 

 O acordo de cooperação técnica com o DFID não previu nenhum 

modelo de estruturação da metodologia ANOP para os tribunais participantes. 

Sendo assim, as peculiaridades de cada uma das Cortes de Contas – como 

competências, estruturas organizacionais, tipologia de auditorias, recursos 

humanos − geraram processos distintos de disseminação da metodologia.  

 

3.1 A Estrutura Organizacional e o modelo adotado 

 

3.1.1 O Tribunal de Contas da União 

 

O Tribunal de Contas da União tem competência para auditar as 

administrações direta e indireta na esfera federal, bem como estados e 

municípios no que se refere à gestão de recursos federais. A estrutura de 

controle externo do TCU é organizada da seguinte forma:  

 

O órgão técnico máximo é a Secretaria Geral de Controle Externo 

(SEGECEX) que, juntamente com a assessoria da Secretaria Adjunta de 

Contas (ADCON) e com a Secretaria Adjunta de Fiscalização (ADFIS), 

direciona, supervisiona e coordena os trabalhos das demais secretarias. 

 

 As Secretarias de Controle Externo (SECEX) são divididas em SECEX 

da sede, que são especializadas por área (total de 6); SECEX dos estados 

(total de 26); e Secretarias Especiais (total de 6), nas quais se inclui a 

Secretaria de Avaliação de Programas (SEPROG), que realiza exclusivamente 

ANOPs. 
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    Figura 5: Organograma do Tribunal de Contas da União 

 
                  Fonte: www.tcu.gov.br. Acesso em 20/04/06.
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3.1.1.1 O arranjo institucional adotado  

 

O Tribunal de Contas da União dispõe de secretaria especializada em 

Avaliação de Programas (SEPROG) que, além de executar auditorias de 

programas, elabora documentos técnicos sobre o assunto, planeja e executa 

ações de capacitação, para que outras secretarias do TCU e outros órgãos42 

também sejam capazes de realizar esse tipo de auditoria. 

  

A centralização objetivou garantir a uniformidade de procedimentos e o 

processo de capacitação. À medida que as secretarias especializadas fossem 

capacitadas, poderiam realizar e coordenar ANOPs em programas dentro de 

sua competência temática, tornando-se a SEPROG a responsável pelo controle 

de qualidade desses trabalhos. Da mesma forma, o controle da qualidade das 

AVPRs realizadas pelas secretarias regionais também seria atribuição da 

SEPROG. 

 

Apesar de Auditoria de Desempenho Operacional também ser uma 

modalidade de ANOP, devendo, portanto, seguir o mesmo rigor metodológico 

das AVPRs, o TCU optou por não centralizar sua execução na SEPROG ou em 

qualquer outra secretaria.   

 

 A principal vantagem desse arranjo institucional, segundo os técnicos 

entrevistados, é a formação de um grupo que disponha de tempo e recursos 

para se dedicar exclusivamente à avaliação de programas, além de interesses 

comuns e perfil para esse tipo de trabalho. A dedicação exclusiva às ANOPs e 

a experiência acumulada garantiriam um núcleo capacitado e especializado, 

levando à produção de avaliações mais aprimoradas e com maior qualidade.  

 

 A possibilidade de participação das SECEX especializadas nas AVPRs, 

coordenando trabalhos ou em conjunto com a SEPROG também foi apontada 

                                                 
42 A metodologia ANOP tem sido disseminada através dos cursos das principais técnicas 
utilizadas nas auditorias e de “Treinamentos sombra” – participação de uma auditoria da 
SEPROG – para servidores das SECEX especializadas e SECEX regionais, e servidores de 
outros órgãos de controle interno ou Tribunais de Contas.   
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como um dos pontos fortes desse modelo, haja vista que a experiência 

acumulada na área de atuação do programa contribui para que as avaliações 

sejam mais profundas e de qualidade.  

 

A centralização das avaliações em Brasília também tem a seu favor o 

fato de a capital federal concentrar os principais atores envolvidos na 

concepção e gerenciamento dos programas federais, e de ser a sede de alguns 

institutos de pesquisa importantes, o que facilita o acesso aos dados e a 

consulta aos seus especialistas. 

 

 Entretanto, esse modelo vem apresentando algumas desvantagens que 

passaremos a expor:  

 

a) Dificuldades de coordenação 

 

 As entrevistas com técnicos da Secretaria de Avaliação de programas 

revelaram que a centralização e o controle de qualidade, que são pilares para a 

institucionalização da ANOP como uma auditoria especializada, têm sido 

dificultados em razão de algumas lacunas na definição de competências 

envolvendo essa secretaria e a Secretaria Adjunta de Fiscalização. 

 

 A ADFIS é responsável pela coordenação, produção de documentos 

técnicos da área de legalidade; pela determinação das diretrizes para as 

SECEX com relação ao foco que será dado pelo TCU em determinado 

período43; pela consolidação das informações sobre as auditorias realizadas 

pelo TCU, inclusive ANOPs; e pelo controle de qualidade dos trabalhos de 

fiscalização, entre outras atribuições. Seria, portanto, dela o papel de 

coordenadora das ANOPs realizadas no TCU, bem como da produção de 

documentos e do controle de qualidade desse tipo de auditoria44. 

                                                 
43 É a ADFIS que determina e coordena junto às secretarias os direcionamentos dos trabalhos 
do TCU em um determinado período. Ex: auditorias de publicidade, auditoria de obras e análise 
de contas. (Fonte: Entrevistas TCU). 
 
44 A ADFIS dispõe de algumas diretorias especializadas como informática, fraude e corrupção, 
mas não para ANOP. (Fonte: Entrevistas TCU). 
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 Entretanto, o caráter sui generis que envolveu a criação da SEPROG45, 

bem como o fato de a ANOP ainda se tratar de uma metodologia em 

construção, contribuiu para que atribuições de gerenciamento, assessoramento 

e capacitação fossem delegados à SEPROG. 

 

 Ocorre que as demais secretarias de controle externo não estão 

hierarquicamente subordinadas à SEPROG e, além disso, também são 

competentes para avaliar programas dentro da matéria sob sua competência 

(SECEX especializadas) e no âmbito das unidades gestoras dos seus estados 

(SECEX regionais) ─ todas essas auditorias são formalizadas como processos 

ANOP, independentemente do controle sobre a metodologia utilizada.  

 

A Secretaria de Avaliação de Programas não é competente para 

controlar a qualidade e coordenar os trabalhos realizados pelas demais 

secretarias, os quais estariam sob a responsabilidade das respectivas 

diretorias. Entretanto, essa não é uma exigência formal, e nem todos os 

diretores se sentem responsáveis por esse tipo de acompanhamento. Ademais, 

a ADFIS não realiza sistematicamente o controle de qualidade das ANOPs 

ocorridas fora da SEPROG.  

 

A superposição de atribuições e a ausência de coordenação têm 

preocupado alguns entrevistados da SEPROG, já que a atuação fora de suas 

próprias auditorias fica adstrita àqueles trabalhos solicitados pelas próprias 

secretarias. Quando provocada, a SEPROG tem fornecido apoio metodológico 

às SECEX. Entretanto, esses trabalhos conjuntos ainda não são rotineiros. 

 

Algumas ANOPs realizadas fora da SEPROG não se preocupam com a 

metodologia, por isso, apesar de existem trabalhos realizados dentro dos 

padrões da SEPROG – normalmente quando ao menos parte da equipe já 

participou de algum trabalho junto com a Secretaria de Avaliação de 

                                                 
45 Como unidade participante do projeto CERDS, com objetivos, direcionamentos e agendas 
paralelas e nem sempre coincidentes com as do TCU (Fonte: Entrevistas TCU).   



 93 

Programas –, também há casos de auditorias sem sistematização ou foco, 

trabalhos muito descritivos e pouco analíticos.  

 

Destaque-se ainda que a Auditoria de Desempenho Operacional, apesar 

de constituir uma das modalidades de ANOP e de ser difundida entre as 

SECEX46, não está sob a responsabilidade de nenhuma secretaria. A SEPROG 

é responsável apenas pelas Avaliações de Programas e, como tem sido a 

produtora dos documentos técnicos, realizando o assessoramento em ANOPs 

e tornando ainda a maior concentração de conhecedores da matéria, acaba, 

quando provocada, dando suporte técnico para as ADOs. 

 

A pedido da ADFIS, a SEPROG elaborou um documento sobre os 

passos que devem ser respeitados nas ANOPs realizadas pelas SECEX47, com 

o objetivo de promover o controle de qualidade a posteriori dos trabalhos. 

Objetivando a realização desse controle, a ADFIS quer implantar comitê ad 

hoc, o qual provavelmente irá presidir, sendo composto por equipe mista da 

SEPROG e das SECEX . 

 

Objetivando a solução desse impasse, a SEPROG estava preparando, à 

época da realização desta pesquisa, outra proposta que seria apresentada à 

ADFIS como um modelo para o acompanhamento dos trabalhos desde sua 

origem, com a exigência de pré-requisitos para a proposição de ANOPs – por 

exemplo, a exigência da aprovação prévia em razão da capacitação da equipe 

− e de supervisão do trabalho realizada pela SEPROG.  

 

É importante salientar que a falta de uniformidade nos trabalhos nunca 

se tornou um problema alarmante no TCU, haja vista que a realização de 

ANOPs pelas demais secretarias depende de iniciativas particulares de 

                                                 
46 Segundo a Secretária da SEPROG, a maioria das SECEX faz ADOs (Fonte: Entrevistas 
TCU). 
 
47 A produção de documentos oficiais obedece ao seguinte fluxo: SEPROG produz o 
documento, ADFIS remete a SEGECEX, e SEGECEX aprova o documento (Fonte: Entrevistas 
TCU). 
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técnicos ou diretores de secretarias, e por isso o número ainda é bastante 

reduzido.    

 

b) O risco do isolamento 

 

 Alguns entrevistados temem que a centralização das ANOPs na 

SEPROG faça com que esta seja vista como um corpo estranho na instituição 

e reforce a dicotomia entre a auditoria de conformidade e a auditoria de 

desempenho, o que representa um risco para a institucionalização da 

metodologia no TCU. 

 

 Curiosamente, o número reduzido de ANOPs realizadas pelas 

secretarias especializadas e regionais, não obstante seja atenuante para as 

dificuldades comentadas no item anterior, também é motivo de preocupação 

para alguns servidores entrevistados. 

 

 Os servidores entrevistados concordam que o principal obstáculo para 

que esse quadro seja revertido é o fato de a ANOP não ser tratada como 

auditoria prioritária. A prioridade do TCU tem sido a diminuição do número de 

processos de prestação de contas, cuja análise é realizada internamente com 

poucas auditorias in loco durante o ano. 

 

 As SECEX têm campo, dentro de suas competências, para utilizar a 

metodologia, especialmente para ADOs, mas, além da dificuldade de 

compatibilizar a ANOP com as agendas das secretarias, esbarram na limitação 

de recursos humanos: pessoal já sobrecarregado;  falta de pessoal capacitado, 

já que nem todos participaram dos “treinamentos sombra”; desmotivação de 

parte do corpo técnico, por tratar-se de auditoria mais trabalhosa e que envolve 

contato com os gestores. 

 

 Ademais, as auditorias de conformidade e a ANOP envolvem matérias 

completamente diferentes. Na percepção de servidor de secretaria regional 

entrevistado, o fato de não realizar trabalhos com freqüência dificulta a 
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utilização das técnicas e provoca a perda de tempo, pois a cada novo trabalho 

há a necessidade de novo estudo. 

 

Para os entrevistados da SEPROG, a superação dessas dificuldades 

encontra-se na definição de atribuições, na disseminação das informações 

através de cursos e nas parcerias entre secretarias. 

 

3.1.2 O Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem competência para auditar 

as administrações direta e indireta exclusivamente na esfera estadual, haja 

vista que a Bahia conta com Tribunal de Contas dos Municípios. O controle 

externo é exercido por 6 (seis) coordenadorias (CCE) divididas por áreas de 

competência48:  

 

• 1ª. – Infra-estrutura, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;  

• 2ª. - Educação e Cultura;  

• 3ª. - Fazenda e Secretaria de Planejamento;  

• 3ª. - Segurança, Agricultura e Minas; 

• 5ª. - Saúde e Justiça;  

• 6ª. - Aposentadoria 

 

As coordenadorias subdividem-se em 4 (quatro) gerências e estão 

ligadas a um Conselheiro Supervisor Técnico, o qual é o relator de todos os 

processos daquela CCE. A divisão de competências entre as gerências varia 

entre as coordenadorias, que são subordinadas diretamente à Presidência do 

Tribunal, e contam com Superintendência Técnica (SUTEC). Com o objetivo de 

dar suporte às ANOPs realizadas durante o projeto CERDS, foi criada uma 

gerência específica, ligada à SUTEC.

                                                 
48 Foram elencadas as principais áreas de competências de cada coordenadoria 
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                             Figura 6: Organograma do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

 
                               Fonte: www.tce.ba.gov.br. Acesso em 20/04/06. 
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3.1.2.1 O arranjo institucional adotado 

 

A metodologia ANOP foi adotada pelo TCE-BA exclusivamente para a  

avaliação de programas de governo. A verificação do desempenho em órgãos 

e entidades públicas continua sendo realizada através de auditorias 

integradas49 e alguns entrevistados acreditam que parte das técnicas 

aprendidas com a ANOP tende a ser incorporadas a esse tipo de auditoria. 

 

A programação de auditorias no TCE-BA tem sido organizada de 

seguinte forma: 

1o semestre – instrução de contas da administração direta e indireta, e 

contratos de empréstimo. 

2o semestre – contratos de empréstimos, auditorias integradas e 

ANOPs. 

 

As ANOPs foram inseridas na rotina de trabalho préexistente50, não 

tendo sido criada estrutura específica para estas. Os servidores que fizeram 

ANOPs, as  intercalaram com trabalhos de outra natureza. 

 

Para o biênio 2003-2005, foram escolhidos programas que já tinham 

sido objeto de auditoria pelo BIRD ou que estavam relacionados às metas do 

Governo do Estado. As próximas auditorias serão selecionadas a partir da 

aplicação de uma matriz de risco. 

 

Durante o projeto CERDS, foram realizadas AVPRs de competência da 

1ª, 2ª, 3ª e 5ª coordenadorias. Entretanto, também integraram as equipes 

                                                 
49 Auditoria Integrada - método canadense de auditoria que abrange a avaliação os controles, 
processos e sistemas usados na gerência dos recursos financeiros, humanos, materiais e de 
informações, o exame das demonstrações contábeis e financeiras, a verificação da legalidade, 
legitimidade e moralidade dos atos e fatos administrativos, o cumprimento de outros requisitos 
formais e regulamentares, bem como a avaliação dos aspectos de economia, eficiência, eficácia 
e efetividade. Adotado desde 1985 pelo TCE-BA como modalidade rotineira de revisão, realizada 
pela maioria dos auditores, especialmente no segundo semestre. (Fonte: Entrevistas TCE-BA). 
 
 
50 As ANOPs são autuadas como Inspeções, assim como as Auditorias Integradas. 
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alguns servidores de outras coordenadorias com o objetivo de disseminar a 

metodologia. 

 

À época das entrevistas, não havia uniformidade entre os entrevistados 

quanto à estratégia que seria adotada, com o fim do CERDS para a 

consolidação das ANOPs no TCE-BA. Não estava definido se seriam 

realizadas por todas as gerências, ou se haveria gerências especializadas em 

cada uma das coordenadorias. Também não era pacífica a definição sobre a 

possibilidade de adicionar às ANOPs aspectos de investigação de 

conformidade. 

 

Para os entrevistados, o arranjo institucional adotado permite a 

disseminação da metodologia para toda a instituição, já que em cada 

coordenadoria existem pessoas capacitadas para este tipo de trabalho. Dessa 

forma, evita-se a criação de um núcleo central e isolado e aproveita-se o 

conhecimento prévio da área adquirido com outros trabalhos, e racionalizando-

se o tempo. 

 

A partir das entrevistas foram identificadas as seguintes desvantagens 

no modelo adotado: 

 

a) Carência de apoio logístico específico para esses trabalhos 

 

Os entrevistados sentiram falta de apoio logístico para a realização dos 

trabalhos, como a digitação dos questionários. Como vários entrevistados 

participaram do “treinamento sombra” no TCU, existe uma inevitável 

comparação com a estrutura da SEPROG e a idéia de que a falta desse apoio 

prejudica os trabalhos. 

 

b) Dificuldade para realizar o controle de qualidade 

 

A gerente responsável pelo projeto assumiu as atribuições referentes a: 

direcionamento dos trabalhos, treinamentos, logística e divulgação e não 

contava com apoio administrativo. Em razão disso, não foi possível a existência 
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de controle de qualidade dos trabalhos produzidos, com exceção dos resumos 

de auditoria. Alguns servidores expressaram que, nesse primeiro momento, 

seria importante um controle de qualidade e a existência de equipe que 

ajudasse a padronizar esse trabalho.  

 

c) Falta de uniformidade entre as coordenadorias 

 

Para os entrevistados que apontaram essa desvantagem, esse não é um 

problema relacionado especificamente à ANOP, mas que a afeta por ser uma 

auditoria que segue a mesma estrutura descentralizada das demais. 

 

A independência entre as coordenadorias faz com que existam entre 

estas grandes diferenças de decisões, racionalizações e simplificações de 

procedimentos, estilo e foco de trabalho. Em razão disso, os primeiros 

trabalhos de ANOP não foram completamente uniformes, sendo importante, 

portanto, a sistematização e padronização de procedimentos. 

 

d) Dificuldade para a produção dos outros produtos da ANOP 

 

Por inexistir um grupo especificamente designado para as ANOPs e pelo 

fato de os servidores estarem comprometidos com outros trabalhos, ainda não 

foram realizados os monitoramentos dos planos de ação. Os próximos estudos 

de viabilidade serão realizados pela gerente do projeto, juntamente com uma 

equipe provisoriamente designada para essa atividade.  

 

e) Falta de tempo para planejar os trabalhos 

 

O direcionamento dos trabalhos, as estratégias de disseminação e as 

possíveis mudanças na estrutura dependem de iniciativas particulares das 

gerências, já que não existe uma estrutura própria para planejar a ANOP de 

forma macro, dentro do Tribunal. 
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f) Falta de continuidade na formação dos auditores 

 

A falta de tempo para estudar, e o intervalo de seis meses entre as 

auditorias, foram apontadas como desvantagens. A cada novo trabalho, é 

preciso estudar e rever conceitos, e essa interrupção tem impacto na 

consolidação do aprendizado. 

 

Apesar dessas desvantagens, a maioria dos entrevistados entende que 

o modelo descentralizado é o que melhor se adequa às especificidades do TCE 

- BA, mas apontam alguns ajustes necessários: 

 

• Criação de gerências especializadas em ANOPs por coordenadoria. 

Alguns entrevistados entendem que devem ser exclusivas de ANOPs, 

mas também existem sugestões de combinações de ANOPs com 

auditorias Integradas, e de ANOPs com auditorias de contratos. 

• Criação de Gerência ANOP ligada à SUTEC. Existe um projeto de lei 

para que a SUTEC possa criar gerências para o desenvolvimento de 

projetos especiais. Provavelmente será criada uma gerência para a 

ANOP, que disporá de equipe para melhor planejamento e suporte 

logístico às equipes.  

• Controle de qualidade e padronização dos procedimentos pelos 

gerentes ANOP juntamente com o Comitê de auditoria – formado pelos  

coordenadores e  pela SUTEC que se reunem uma vez por mês para 

discutir auditoria.  

 

Alguns entrevistados enfatizaram também que a continuidade e a 

institucionalização dependem do interesse da “casa”, dos conselheiros 

“comprarem a idéia” e não apenas do arranjo institucional. 
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3.1.3 O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

 

O Tribunal de Contas do Estado da Pernambuco tem competência para 

auditar as administrações direta e indireta nas esferas estadual e municipal, 

bem como recursos federais em que haja a contrapartida estadual e municipal, 

no que se refere à administração dos recursos locais, a exemplo do Programa 

da Merenda Escolar, cuja administração pelo Estado de Pernambuco foi objeto 

de ANOP em 200351. 

 

A estrutura de controle externo do TCE-PE já foi objeto de análise no 

Capítulo 3 deste trabalho, razão pela qual passaremos à exposição do modelo 

adotado. 

 

3.1.3.1 O arranjo institucional adotado 

 

 O Tribunal de Contas de Pernambuco optou por não criar de imediato 

uma estrutura permanente para a ANOP, mas o Grupo de Trabalho para a 

Implantação e o Desenvolvimento da Auditoria de Natureza Operacional no 

TCE-PE (Grupo ANOP), o qual se encontra diretamente subordinado à 

Coordenadoria de Controle Externo (CCE). 

 

Uma das principais vantagens apontadas pelos entrevistados para o 

arranjo institucional foi que a existência de um grupo exclusivo para ANOP 

evitou a dispersão e deu condições para que houvesse o estudo das técnicas e 

o aprofundamento numa área até então desconhecida no TCE-PE. Com isso, 

foi possível a padronização do trabalho permitindo à equipe se voltar para a 

implementação e adaptação do trabalho à realidade do TCE-PE. 

 

Com a criação de um grupo, passou-se a ter um espaço físico 

determinado, estrutura de suporte e a percepção de gratificação por se tratar 

de um trabalho que demanda atividades fora do horário de expediente. 

                                                 
51

 Os relatórios das avaliações de programa realizadas pelo Grupo ANOP em sua íntegra e em 
versão resumida – denominada de “Resumo de Auditoria” – encontra-se disponível in 
www.anop.pe.gov.br. Acesso in 20/04/06. 
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A grande limitação desse modelo foi o desconhecimento da Casa em 

relação à ANOP. Houve certa resistência e questionamentos de alguns colegas 

quanto ao recebimento da gratificação, o que, para os entrevistados, deve-se à 

falta de informação quanto à complexidade das atividades desenvolvidas pelo 

grupo, bem como às especificidades da implantação de um trabalho tão novo. 

 

3.1.4 TCU, TCE-BA e TCE-PE: comparando os modelos. 

 

 Analisando-se comparativamente os três modelos (vide Quadro 7), não 

obstante as diferenças de competências (vide Quadro 8) identifica-se que a 

preocupação com o controle da qualidade e com a padronização dos trabalhos 

é observada nas três experiências. Isso ocorre porque a ANOP, em especial a 

AVPR, requer certo rigor metodológico que, se não cumprido, pode 

comprometer o resultado dos trabalhos. 

 

 Outro ponto comum às três experiências é que, não obstante tenham 

seguido caminhos distintos, elas apontam para duas medidas à primeira vista 

antagônicas, mas que, de fato, são complementares:  

 

1. A criação de uma estrutura que centralize a capacitação, o controle de 

qualidade e a coordenação dos trabalhos, garantindo o rigor metodológico e 

o respeito a todas as fases da auditoria;  

 

2. A criação de mecanismos que evitem que a centralização se transforme 

em isolamento, através da disponibilização de alternativas para que o 

conhecimento seja disseminado e mais ANOPs sejam realizadas. 
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Quadro 7: Vantagens e limitações dos arranjos institucionais utilizados pelo TCU, TCE-BA e TCE-PE para a execução de ANOPs. 
 

 
TRIBUNAL 

 
MODELO 

 
VANTAGENS 

 
LIMITAÇÕES 

 
OPORTUNIDADES DE 

AJUSTES 
 
 
 
 
 
 
 
            TCU 

Criação de Secretaria 
especializada em 
Avaliação de 
Programas – SEPROG. 
 
As SECEX 
especializadas também 
podem realizar ANOPs 
da sua área temática 
de competência. 
 
As SECEX dos estados 
podem realizar ANOPs 
dentro no âmbito de 
sua competência 
territorial. 

Capacitação e 
especialização em razão da 
formação de núcleo para 
trabalhar exclusivamente 
com ANOPs 
 
Possibilidade de participação 
de SECEX especializadas 
nas AVPRs, coordenando 
trabalhos ou em conjunto 
com a SEPROG  
 

Dificuldades de 
coordenação, pois existe 
sobreposição de atribuições 
entre SEPROG e SECEX 
especializadas e regionais, 
causando preocupação 
quanto ao controle de 
qualidade e a padronização 
dos trabalhos ANOP. 
 
Risco de isolamento em 
razão dos poucos trabalhos 
realizados com a 
participação das SECEX. 

Definição de atribuições com 
que se refere à coordenação 
dos trabalhos e ao controle de 
qualidade. 
 
Disseminação das 
informações através de cursos 
e parcerias com as SECEX. 
 
 

 
 
 
 
 
 
        TCE-BA 

As ANOPs podem ser 
realizadas por 3 (três) 
das 6 (seis) 
coordenadorias, 
segundo as respectivas 
áreas de competência. 
 
As coordenadorias são 
independentes, 
possuem organizações 
internas de divisão de 
trabalho e de rotinas 

Disseminação do 
conhecimento na instituição, 
evitando o isolamento. 
 
Aproveita-se o conhecimento 
anterior adquirido na área ou 
instituição auditada. 
 
 

Carência de apoio logístico 
específico para esses 
trabalhos. 
 
Dificuldade para realizar o 
controle de qualidade. 
 
Falta de uniformidade entre 
as coordenadorias gerando 
diferenças de decisões, 
racionalizações e 
simplificações de 

Criação de gerências 
especializadas em ANOPs por 
coordenadoria. 
 
Criação de Gerência ANOP 
ligada à SUTEC. Existe um 
projeto de lei para que a 
SUTEC possa criar gerências 
para o desenvolvimento de 
projetos especiais.  
 
Realização de controle de 
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TRIBUNAL 

 
MODELO 

 
VANTAGENS 

 
LIMITAÇÕES 

 
OPORTUNIDADES DE 

AJUSTES 
diferentes entre si. 
Cada coordenadoria se 
divide em 3 gerências, 
sendo, portanto, 16 
(dezesseis) o total de 
unidades que podem 
realizar ANOPs. 
 
Equipes intercalam 
trabalhos de ANOP 
com auditorias 
integradas, auditorias 
de contratos e 
prestação de contas. 

procedimentos, estilo e foco 
de trabalho entre estas. 
 
Dificuldade para realizar os 
outros produtos da ANOP. 
 
Falta de tempo para planejar 
os trabalhos. 
 
Falta de continuidade na 
formação dos auditores. 

qualidade e padronização dos 
procedimentos pelos gerentes 
ANOP juntamente com o 
Comitê de auditoria – formado 
pelos. 

 
 
         TCE-PE 

Grupo de Trabalho 
ligado a coordenadoria 
de controle externo que 
tem coordenado com 
exclusividade as 
ANOPs no TCE-PE. 
 
Servidores de outras 
unidades tem 
participado de ANOPs 
como colaboradores e 
a título de treinamento. 

Possibilidade de 
capacitação, estudo e 
aprofundamento numa área 
nova. 
 
Implementação e adequação 
à realidade do TCE-PE. 
 
Evita dispersão, pois não se 
realizam outros tipos de 
auditoria. 
 
Espaço físico e estrutura 
para realização dos 
trabalhos. 

Resistência e 
desconhecimento de parte 
da Casa sobre a 
complexidade e a natureza 
das atividades 
desempenhadas pelo grupo. 

Criação de uma estrutura 
centralizada que atenda as 
demandas atuais do grupo e 
permita a expansão no futuro 
e os trabalhos conjuntos com 
outras unidades. 

Fonte: entrevistas com TCU, TCE-BA e TCE-PE. 
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Quadro 8: TCU, TCE-BA e TCE-PE comparação de competências e do objeto 
das ANOPs 
  
Tribunal Competência O que pode ser objeto de ANOP 

 

TCU 

Recursos federais. Programas, órgãos e entidades da 

esfera federal. 

 

TCE-BA 

Recursos estaduais. 

Recursos federais com 

contrapartida estadual. 

Programas da esfera estadual. 

Programas federais no que se referem a 

sua execução pelo Estado da Bahia. 

 

 

TCE-PE 

Recursos estaduais. 

Recursos municipais. 

Recursos federais com 

contrapartida estadual ou 

municipal. 

Programas, órgãos e entidades das 

esferas estadual e municipal. 

Programas federais no que se referem a 

sua execução estadual ou municipal. 

Fonte: entrevistas com TCU, TCE-BA e TCE-PE. 

 

 As preocupações expostas nas duas medidas refletem os pressupostos 

de mudança organizacional do neo-institucionalismo. A preocupação da 

primeira medida relaciona-se com a idéia do Institucionalismo da Escolha 

Racional de que a permanência das instituições é explicada pelas funções e 

vantagens que oferecem (HALL e TAYLOR, 2003, p. 215). Desta forma, a 

produção de trabalhos de qualidade inferior poderia se tornar uma ameaça à 

continuidade das ANOPs, especialmente se lembrarmos de que se trata de um 

tipo mais dispendioso de revisão. 

 

 A segunda medida encontra fundamento na preocupação com a 

legitimidade social e com os processos de objetivação e sedimentação ─ estes 

últimos envolvendo um número ainda maior de atores, que são necessários 

para que haja a institucionalização (BERGER e LUCKMANN, 1978).  

 

 Sob a ótica da estrutura organizacional, a harmonização dessas duas 

necessidades parece, pois, ser o grande desafio a ser enfrentado pelos 

Tribunais de Contas no processo de institucionalização das ANOPs.  
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3.2 Dificuldades enfrentadas no processo de institucionalização 

 

Os auditores do TCE-BA declararam não enfrentar dificuldades internas 

marcantes no processo de institucionalização da ANOP. No TCU e no TCE-PE, 

ao contrário, os entrevistados entendem que as maiores resistências à ANOP 

não tem origem no público externo, mas nas próprias “casas” ( vide Quadro 9).  

 

3.2.1 Dificuldades Internas  

 

No TCU, o corpo técnico e gerencial, bem como os ministros dividem-se 

entre os que vêem na ANOP a evolução natural da auditoria ─ que permite 

uma aproximação da sociedade e uma atuação complementar à legalidade ─ e 

os que entendem que o papel do controle externo é combater fraudes e 

corrupção. Para estes últimos, desempenho é “perfumaria” e o foco do TCU, a 

auditoria de legalidade, estaria sendo desviado. 

Os entrevistados do TCE-PE relataram situação semelhante, afirmando 

que no início foi difícil “vender a idéia” da ANOP para o Tribunal. Atualmente, o 

desconhecimento do corpo técnico e dos próprios conselheiros já diminuiu, e 

todos ao menos sabem que a ANOP é a auditoria que se preocupa com a 

gestão, mas para isso houve muitos esforços, eventos e trabalhos de 

divulgação. No que se refere à dicotomia legalidade e desempenho, acredita-se 

que a resistência no TCE-PE tem relação com a necessidade de produtividade 

e não com o questionamento quanto à pertinência da realização de trabalhos 

dessa natureza. 

 

No TCU, também existe a preocupação com número de processos a 

serem analisados. Por isso, são priorizadas as análises de contas e não a 

fiscalização e, diante dessas restrições, a ANOP desponta para alguns como 

uma auditoria inadequada ao TCU e a SEPROG, como privilegiada por dispor 

de recursos para realizá-la. 

 

Os servidores da SEPROG entendem que o fato de a ANOP ter sido 

sedimentada ao longo do tempo e de ser a auditoria que mais projeta o nome 

do TCU, gera disputa de espaço dentro da instituição. É freqüente a defesa de 
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espaço institucional e o questionamento de que o Tribunal deveria melhorar 

algumas áreas e se há pertinência na SEPROG. A situação é a mesma no 

TCE-PE: a projeção dos trabalhos, e o fato de ser uma auditoria cujo 

julgamento é prioritário52 têm gerado “ciúmes” por parte de alguns servidores. 

 

Ao tratar das dificuldades internas, os servidores do TCE-PE enfatizaram 

que os avanços só foram possíveis – especialmente no que concerne à 

estrutura física ─ porque “pessoas-chave” da instituição “compraram a idéia”, e 

não porque a instituição “comprou a idéia”. O Conselho, apesar de não ter feito 

objeções à implantação da metodologia, não têm se posicionado de forma 

marcante sobre qual deve ser o papel da ANOP e o seu alcance no TCE-PE. 

 

Uma explicação possível para essa falta de apoio reside no “dilema do 

controle” trazido pela Reforma Administrativa, na falta de uniformidade do que 

se entende por performance, e no fato de o ajuste fiscal ter sido a vertente mais 

trabalhada em detrimento das mudanças institucionais (REZENDE, 2004). 

 

Também é relevante no TCE-PE a preocupação em criar mecanismos 

que demonstrem a relação custo/benefício da ANOP53, já que a contratação de 

estatísticos e especialistas, bem como o número de semanas gastos na 

auditoria têm levantado alguns questionamentos. 

 

Os auditores do TCE-BA, ao contrário, não têm enfrentado resistências 

internas para a implementação da ANOP. Pontuaram apenas algumas 

preocupações que podem dificultar a institucionalização da metodologia. 

• A cultura interna do Tribunal de que auditorias de legalidade e 

desempenho podem e devem ser realizadas juntas; 

• A falta de uniformidade por parte dos Conselheiros de que a ANOP é um 

trabalho importante e a preocupação de que o apoio a esse tipo de 

auditoria não seja apenas fruto da visão de uma ou duas gestões; 

                                                 
52 O processo de ANOP é formalizado no TCE-PE como Auditoria Especial e por isso é julgado 
muito mais rapidamente que os processos ordinários de prestação de contas. 
53 Essa perspectiva encontra explicação no Institucionalismo da Escolha Racional (HALL e 
TAYLOR, 2003), segundo o qual as escolhas que perduram são as mais eficientes. 
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• A limitação dada pelo atual desenho da programação anual, que 

restringe o primeiro semestre para análise de contas. 

 

    Quadro 9: Dificuldades enfrentadas na Institucionalização da ANOP 

Dificuldades internas 

TCU TCE-PE TCU e TCE-PE TCE-BA 

Parte significativa 

do Tribunal 

entende que 

aferir 

desempenho não 

é papel do TCU  

 

A adoção da ANOP 

não foi iniciativa do 

Conselho, mas de 

“pessoas- chave”, 

que 

operacionalizaram a 

auditoria.  

A auditoria de 

legalidade é a 

prioridade. 

A projeção da ANOP 

incomoda parte da 

Casa. 

 

Entendimento de que 

legalidade e ANOP 

devem ser  

realizadas juntas. 

Incerteza quanto ao 

apoio das futuras 

gestões   

   Fonte: Entrevistas TCU, TCE-PE e TCE-BA. 

 

Usaremos o conceito de path dependence (HALL e TAYLOR, 2003 

p.200-202) ─ pressuposto da corrente histórica do novo institucionalismo ─ 

para tentar entender como a institucionalização da ANOP sofre influências 

diferentes, a depender da trajetória percorrida por cada um dos tribunais. 

 

No TCU, a metodologia ANOP surgiu a partir do estudo de alguns 

servidores sobre auditoria de desempenho. Com a criação da SEPROG e o 

apoio financeiro do convênio de cooperação técnica com o DFID, houve um 

enorme avanço do ponto de vista teórico e de experiência no que se refere ao 

tema, mas restrito a um pequeno grupo de pessoas.  

 

Com o passar do tempo a dicotomia entre legalidade e desempenho se 

acentuou, especialmente em razão das restrições de recursos enfrentadas 

pelas outras áreas. Por outro lado, os resultados nos trabalhos de ANOP, a sua 

importância para a imagem institucional do TCU e o fato de já fazer parte da 

estrutura organizacional são fatores positivos em favor da SEPROG. 

 

No TCE-PE, a implementação da ANOP ocorreu em 2003, ou seja, 7 

(sete) anos após o início da experiência no TCU. A existência de uma Auditoria 
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de Natureza Operacional no TCU era conhecida por grande parte dos 

servidores do TCE-PE e alguns, inclusive, já tinham participado de palestras e 

cursos rápidos sobre a metodologia. 

 

Em razão disso, ao contrário do que ocorreu no TCU, não havia no TCE-

PE uma corrente que questionasse a legitimidade da auditoria de desempenho 

pelo controle externo. Na verdade, havia certa liberdade para inovações na 

área de fiscalização e essas eram tratadas com certo destaque54. Entretanto, 

essas inovações eram lançadas “de baixo para cima”, ou seja, a partir 

iniciativas particulares de servidores, apoiados pelos gerentes imediatos. 

 

Da mesma forma, a implementação da ANOP não ocorreu por iniciativa 

do Conselho. Concorreram para sua implementação três fatores decisivos: a 

existência de experiências “piloto”, que vinham sendo executadas no 

Departamento de Controle Estadual (DCE) entre 2001 e 2003; o apoio dado 

pela Coordenadoria de Controle Externo, que disponibilizou a estrutura para o 

trabalho; e o financiamento e apoio metodológico do convênio com o TCU e o 

DFID. 

 

São esses os fatores que explicam, ao menos em parte, como uma 

auditoria tão sofisticada conseguiu ser implementada no TCE-PE, apesar das 

dificuldades relatadas no Capítulo 2 deste trabalho. A ANOP representa, 

portanto, um “universo paralelo” dentro do Tribunal, e o maior desafio para sua 

institucionalização é aproximar essas duas realidades, criando alternativas para 

que as demais unidades possam acrescer aspectos de desempenho às suas 

auditorias. 

 

A trajetória percorrida pelo TCE-BA foi bastante diferente do percurso 

dos outros tribunais. Desde 1985, esse Tribunal passou a realizar 

rotineiramente as Auditorias Integradas, as quais são auditorias que através da 

avaliação os controles, processos e sistemas, e do exame das demonstrações 

contábeis e financeiras, verificam a legalidade, legitimidade e moralidade dos 

                                                 
54

 No início da década de 2000, um dos destaques foi o Grupo de Desestatização, que 
acompanhou, com grande êxito, os processos de privatizações no Estado de Pernambuco.  
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atos e fatos administrativos – atribuições da auditoria de legalidade –, 

juntamente com a avaliação dos aspectos de economia, eficiência, eficácia e 

efetividade. 

 

A Auditoria Integrada aborda vários aspectos tratados na ANOP e são 

realizadas pela grande maioria dos auditores. Havia, pois, a sedimentação 

(TOLBERT e ZUCKER, 1998) da fiscalização operacional, não apenas como 

um tipo de revisão legítimo, mas como parte do dia-a-dia do órgão. Assim, as 

ANOPs foram vistas como mais um tipo de auditoria realizado pelo TCE-BA55. 

 

Curiosamente, essa visão de que a ANOP é muito parecida com as 

auditorias anteriormente realizadas também representa uma ameaça à 

institucionalização, já que tende a ser vista como apenas uma abordagem 

diferenciada de algo que já é feito, e que, portanto, pode ser adaptado. A 

realização conjunta de aspectos de desempenho e legalidade56 – incompatível 

com a concepção de ANOP – é o grande desafio para a institucionalização da 

metodologia no TCE-BA. 

 

As duas outras preocupações têm relação direta com o fato de a ANOP 

não fazer parte da estrutura organizacional permanente, sendo mais uma 

auditoria a ser realizada por todas as unidades e, portanto, submetida ao 

planejamento anual das áreas e às eventuais mudanças nas políticas de 

auditoria que podem considerá-la desnecessária.  

 

3.2.2 Dificuldades Externas aos Tribunais 

 

A implementação da ANOP não sofreu resistências externas marcantes 

em nenhum dos três Tribunais. No TCE-PE e TCE-BA, foi destacado o trabalho 

de convencimento dos gestores quanto a esse novo papel do Tribunal, bem 
                                                 
55 Desde 1987, o TCE-BA realiza auditorias nas contas de programas e projetos co-financiados 
pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), em execução sob a 
responsabilidade do Governo do Estado da Bahia, e desde 1993, passou a realizar as 
auditorias nos programas e projetos parcialmente financiados pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). ( Fonte: Entrevista TCE-BA). 
 
56

 O processo de objetivação e exteriorização da Auditoria Integrada foi feito com base na 
crença de que legalidade e desempenho podem ser vistos juntos numa mesma auditoria. 
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como suas diferenças em relação às auditorias tradicionais, e de alguns 

especialistas que inicialmente não acreditaram no trabalho. Mas essas 

impressões foram revertidas com a publicação dos resultados. 

 

 Hoje essas dificuldades foram minimizadas, pois já existe um histórico, 

com publicações, além de nomes de contato de gestores de programas que 

sofreram ANOPs, como também um leque de documentos e argumentações. E 

no TCU, os entrevistados foram unânimes em afirmar que externamente há 

muito mais oportunidades que resistências.  

 

3.3 Recursos importantes para a ANOP 

  

 Foi questionado aos entrevistados o que eles destacariam de importante 

na estrutura dos tribunais, para o bom desempenho das ANOPs. A pergunta foi 

propositadamente ampla, com a finalidade de entender aquilo que “fez a 

diferença” no processo de implementação, e o que precisa ser melhorado.  

 

 Ao contrário do que se poderia esperar – por se tratar de uma auditoria 

considerada dispendiosa ─ quando questionados sobre o que existia de mais 

importante na estrutura do TCU para a viabilização das auditorias, não foram 

destacados os recursos físicos, mas os recursos humanos. 

 

A equipe motivada e proativa foi eleita como o grande diferencial. A 

mobilidade entre as diretorias que compõem a SEPROG também foi lembrada, 

já que os funcionários trabalham em qualquer das diretorias, dependendo da 

necessidade ou de uma maior afinidade com o tema ─ e isso é percebido como 

um ganho para o grupo. 

 

 No TCE-PE, foi destacada a disposição de servidores para assumir 

novos desafios, a capacitação dos servidores envolvidos e a permanência da 

maioria dos integrantes desde o início do grupo, o que possibilitou que estes 

começassem a ter uma abordagem crítica dos procedimentos. Isso sugere que 

a permanência de um mesmo grupo desde o início do processo contribui para a 
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objetivação do instituto, que evolui de simples imitação para teorização 

implícita ou explícita das estruturas (TOLBERT e ZUCKER, 1998, p.209) 

 

No TCE-BA, foi ressaltada a importância da SUTEC e da gerência 

específica para tratar de ANOP nesse processo, como atores que articulam 

técnica e politicamente, e que sejam facilitadores entre as coordenações dos 

trabalhos e entre os públicos interno e externo. Da mesma forma, no TCE-PE 

foi ressaltada a importância do apoio da Coordenadoria de Controle Externo, 

especialmente pela gestão 2003-2005. Esses atores têm atuado, portanto, 

como champions da ANOP nos seus tribunais (TOLBERT e ZUCKER, 1998, 

p.208-209). 

 Por fim, foram destacados como pontos positivos na estrutura do TCE-

PE, a postura inovadora da Casa, que não ofereceu objeções aos trabalhos de 

ANOP; a independência e confiança dada ao grupo, e a estrutura física da qual 

o grupo atualmente dispõe. 

 

Foi destacado no TCE-PE e no TCE-BA como ponto de melhoria, o 

maior número de pessoas, bem como o apoio administrativo para alimentação 

de questionários e outros trabalhos burocráticos que têm tomado o tempo da 

equipe. 

 

Os recursos necessários para garantir o apoio de especialistas às 

equipes também foram citados no TCE-BA, bem como a necessidade de 

definição quanto ao papel da ANOP: se deve ocorrer junto com a auditoria 

integrada ou como uma auditoria autônoma.  

 

3.4 Perfil e Capacitação do pessoal 

 

 A opinião dos entrevistados sobre a existência de um perfil para os 

auditores que queiram realizar ANOPs e sobre a necessidade de capacitação 

foi bastante homogênea entre os três tribunais. 

 

Os entrevistados acreditam que existe um perfil para a realização de 

ANOPs, relacionado mais com atitudes do que com habilidades técnicas. A 
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característica mais importante para os entrevistados foi a capacidade de 

trabalhar em equipe.  

 

Foi destacada a capacidade de compreender o ambiente, visão política 

para que haja um posicionamento isento, proatividade, senso crítico, 

capacidade de comunicação, inter-relacionamento e comprometimento.  

 

Os entrevistados lembram ainda que, por envolver trabalho de pesquisa, 

e não existirem parâmetros, é necessária disposição para o estudo específico 

do tema e para usar a criatividade, diferentemente da auditoria de legalidade, 

que parte de critérios previamente estabelecidos. As pessoas devem estar 

predispostas para estudar coisas novas a cada auditoria e para se aperfeiçoar 

através de cursos. 

 

Na opinião dos entrevistados, a diversidade de formação profissional é 

desejável, pois contribui para que haja discussões enriquecedoras, além de 

provocar o respeito e a confiança do gestor. Além disso, profissionais que 

migram de áreas como psicologia, administração e estatística, sentem mais 

facilidade na apreensão das técnicas ANOP e na condução de pesquisas. 

 

A diversidade profissional ajuda as equipes, pois não se perde tempo 

estudando assuntos que são do conhecimento básico da área. Entretanto, 

apesar de a equipe multidisciplinar ser muito rica, a formação profissional não 

foi considerada essencial, não devendo ser uma limitação ao ingresso de 

novos auditores. 

 

As necessidades de formação são supridas com a participação em 

cursos específicos e a participação em trabalhos ANOP. Os técnicos da 

SEPROG estimam que a capacitação em ANOP dependa de, no mínimo duas 

auditorias, em 2 ( dois) anos de “treinamento sombra”.  

 

Não existe profissional pronto, mas em geral os profissionais que fazem 

a ANOP receberam algum tipo de capacitação. A dedicação exclusiva da 

equipe à ANOP, ou seja, a não-acumulação de auditorias com instrução de 
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processos, também foi lembrada como um fato positivo para a formação pela 

SEPROG. Os três tribunais sentem que as áreas mais deficientes de 

capacitação são em tratamento e análise de dados, e em indicadores de 

desempenho. 

 

 No TCE-PE, o Grupo ANOP conta com 8 (servidores), incluindo a 

gerente do grupo. Além destes, outros 3 (três) servidores participaram de 

ANOPs. O TCU conta com 900 (servidores), dos quais apenas 26 (vinte e seis) 

estão na SEPROG, que, para realizar as ANOPs, conta com o reforço de 

11(onze), que são disponibilizados pelas SECEX no segundo semestre para 

integrarem AVPRs. 

 

3.5 Contribuição dos stakeholders 

 

Os entrevistados dos três tribunais entendem que os stakeholders são 

muito importantes para o sucesso da auditoria, representando um ganho para a 

qualidade, na medida em que fornecem para a equipe a opinião dos diversos 

setores que afetam ou são afetados pelo objeto da auditoria, possibilitando 

uma maior compreensão da realidade dos programas. Além disso, contribuem 

para a aproximação e visibilidade do tribunal junto à sociedade.  

 

Os gestores inicialmente não estavam acostumados com esse tipo de 

auditoria e foi importante apresentar-lhes a natureza do trabalho. Ao longo do 

tempo, no entanto, houve maior abertura e uma maior aproximação entre 

auditor e gestor e, muitas vezes, este enxerga a auditoria como uma 

contribuição e uma oportunidade. 

 

Os resultados têm sido bem recebidos pelos técnicos que 

operacionalizam o programa e por alguns gestores que se apropriam desses 

achados, que passam a ser instrumentos de negociação com o Governo, com 

o objetivo de aprimorar o programa.  

 

A participação de especialistas é fundamental, pois dá credibilidade ao 

trabalho. Além de ajudarem na auditoria propriamente dita ─ pois têm uma 
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visão externa, profunda e abrangente do tema tratado ─ os especialistas 

também são importantes divulgadores dos produtos ANOP.  

 

Os entrevistados do TCU informaram que em razão do aval desses 

pesquisadores, é comum a utilização, em trabalhos de mestrado/doutorado da 

Universidade de Brasília – UnB, de Relatórios e Sumários Executivos57 como 

fontes de pesquisa e análise. Destaca-se a contribuição do Instituto de 

Pesquisa Econômica aplicada (IPEA) como fundamental para os trabalhos da 

SEPROG.  

 

O apoio do terceiro setor é considerado muito importante, pois dissemina 

as informações, pressiona agências e fornece à auditoria a visão do usuário, 

que nem sempre pode ser aferida pela auditoria. Em alguns trabalhos, as 

ONGs deram contribuições importantes, pois conhecem a realidade e as 

dificuldades da população-alvo dos programas, da mesma forma que 

conselheiros e membros de associações.  

 

Entretanto, nem sempre há interesse dessas entidades em participar das 

auditorias. Além disso, é preciso filtrar as informações, já que esses atores são 

muito envolvidos politicamente com o objeto de estudo, o que poderia causar 

distorções na sua compreensão dos fatos por razões ideológicas.  

 

Os stakeholders despontam, portanto, como atores importantes no 

processo de legitimação da ANOP. Os entrevistados entendem que essas 

relações ainda estão sendo construídas e que precisam ser aperfeiçoadas. É 

importante que haja um maior feedback aos atores que participaram do 

programa – especialmente operacionalizadores do programa, que não têm 

acesso ao relatório de auditoria.  

 

Apesar de já haver articulação com os stakeholders, os três tribunais 

entendem que precisam fortalecer os laços existentes e ampliar a rede de 

                                                 
57 O “Sumário Executivo” corresponde ao “Resumo de Auditoria” elaborado pelo TCE-PE. 
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colaboração, especialmente no que se refere ao Poder Legislativo, à imprensa, 

às universidades e às entidades da sociedade civil organizada. 
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CAPÍTULO 4 

AUDITORIA OPERACIONAL NO TCE-PE: CAMINHOS PARA 

SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

 Nos capítulos 2 e 3 tentamos compreender o processo de 

institucionalização da auditoria operacional no TCE-PE, a partir de duas linhas 

de pesquisa:  

 

 A primeira diz respeito à contextualização das revisões operacionais no 

TCE-PE, a partir das dimensões política, organizacional e gerencial, e dos 

fatores que, na percepção de auditores e de gerentes, influenciam a 

implementação de auditorias dessa natureza. 

 

 A segunda linha trata do processo de institucionalização da metodologia 

ANOP no TCE-PE, comparativamente com as experiências do TCE-BA e do 

TCU. 

 

 Esses estudos demonstraram que a realização de auditorias 

operacionais pelo TCE-PE está em conformidade com o ambiente institucional 

que o cerca sob a dimensão política, pois encontra legitimidade em 

mandamentos constitucionais, e na necessidade de adaptação dos métodos de 

controle frente aos novos pressupostos que regem a administração pública, 

bem como na dimensão organizacional, haja vista estar em consonância com 

as mudanças na estrutura e no planejamento estratégico do TCE-PE. 

 

 A análise da dimensão gerencial demonstra que esta apresenta 

oportunidades e dificuldades para a realização de revisões operacionais, a 

depender do nível de organização e controle que é deveras heterogêneo entre 

os entes jurisdicionados do TCE-PE. 

 

 A pesquisa evidencia também que a ANOP encontra-se em um nível de 

institucionalização bem mais elevado que as iniciativas de revisões 
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operacionais das demais unidades, razão pela qual será estudada 

separadamente. 

 

 Nesse momento, surge o desafio de propor caminhos para a 

institucionalização da auditoria operacional no TCE-PE, no que se refere à 

ANOP e a outras metodologias de fiscalização. Este capítulo se ocupará, 

portanto, dessas considerações. 

 

4.1 A institucionalização da ANOP 

 

 Como já comentado no capítulo anterior, a implementação da ANOP no 

TCE-PE seguiu uma trajetória distinta das demais iniciativas de revisão 

operacional, o que explica, ao menos parcialmente, as razões que contribuíram 

para que seu processo de institucionalização fosse iniciado. 

 

 Primeiramente, tratava-se de uma metodologia previamente existente, 

objetivada no TCU ao longo de 7 (sete) anos58 e, portanto, mais facilmente 

aceitável pelo TCE-PE. A esse respeito, referem-se Tolbert e Zucker (1998) 

que a adoção de inovações a partir de soluções praticadas por outras 

organizações é comumente observada quando há transformações no 

ambiente. 

 

 Ainda concorreram decisivamente para a implementação da ANOP os 

seguintes fatores: a existência de experiências piloto; o apoio dado pela 

Coordenadoria de Controle Externo, disponibilizando a estrutura necessária 

para o trabalho; e o financiamento e apoio metodológico do convênio com o 

TCU e o DFID.  

 

 Completa essa lista – numa perspectiva institucionalista racional ─ a 

esperada repercussão positiva institucional para o TCE-PE em um projeto 

                                                 
58

 A transmissão da ANOP do TCU para o TCE-PE correspondeu ao terceiro momento do 
processo de objetivação da metodologia no próprio TCU, identificado por Berger e Luckmann 
(1978, p.87-88), quando há a transmissão do instituto para uma nova geração. Com isso, a 
transmissão da ANOP para o TCE-PE contribuiu para a institucionalização da ANOP no TCU. 
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desse porte, ajudando a alavancar sua imagem perante a sociedade e a outros 

tribunais. 

 

4.1.1 O nível de institucionalização da ANOP 

 

 Considerando o modelo de Tolbert e Zucker (1998), a ANOP encontra-

se em plena relação dialética de objetivação e exteriorização. O Grupo ANOP 

tem realizado AVPRs em programas estaduais e municipais, e a cada novo 

trabalho, a metodologia tem sido adaptada às especificidades do ambiente 

local. 

 

 Além disso, o processo de transmissão a outros grupos já foi iniciado, 

com os cursos oferecidos sobre as técnicas de ANOP e com a participação de 

servidores de outras unidades em trabalhos conjuntos. 

 

 Contudo, ainda não há o que se falar de sedimentação: a ANOP ainda 

funciona como um grupo de trabalho, tendo, portanto, caratér ainda temporário. 

Além disso, a formação e a experiência na ANOP estão restritas a 

pouquíssimos atores no TCE-PE, o que representa uma ameaça ao longo do 

tempo. Por fim, ainda existem resistências e desinformação de parte da casa 

sobre o tema. 

 

 Não há, portanto o consenso social necessário no se refere ao valor da 

ANOP, e à possibilidade de adoção crescente da metodologia. A ANOP ainda 

não é vista, portanto, como uma inovação permanente e disseminada no 

tribunal (TOLBERT e ZUCKER, 1998). 

 

4.1.2 A criação de uma estrutura permanente: um passo importante para a 

institucionalização 

 

 Um dado importante é evidenciado quando relembramos os achados 

das pesquisas do TCE-BA: não obstante exista um ambiente interno amistoso 

e favorável a realização de ANOPs, e os entrevistados não tenham enumerado 

nenhuma dificuldade interna no processo de implementação das ANOPs, foi 
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apontada a preocupação com a indefinição quanto ao apoio que esse tipo de 

auditoria terá das futuras gestões e como estas interpretarão o papel da ANOP 

frente a auditoria integrada. 

 

 Essa preocupação tem origem no fato de a ANOP não estar inserida em 

nenhuma estrutura específica do TCE-BA, podendo, ao menos em tese, ser 

abandonada, caso uma gestão futura a exclua das prioridades do Tribunal. 

 

 O TCE-PE disponibilizou uma estrutura para a ANOP, mas esta tem 

natureza provisória, o que, a exemplo do TCE-BA, contribui para a insegurança 

quanto à perenidade da metodologia, e, conseqüentemente, para a sua 

institucionalização. 

 

Pesquisa recentemente realizada a pedido do DFID (2006, p.41-43), sob 

a orientação metodológica das Profa. Maria das Graças Rua e Carla Andrade, 

com atores do corpo técnico e gerencial do TCU, TCE-BA e TCE-PE, resultou 

no “Relatório do Estudo de Lições Aprendidas do Projeto Aperfeiçoamento do 

Controle Externo para Redução da Desigualdade Social – (CERDS)”, ainda não 

publicado cujos a achados quanto aos arranjos institucionais adotados pelos 

três tribunais corroboram as considerações feitas nesse trabalho: 

 

• São pré-requisitos para o sucesso de projetos dessa natureza a prévia 

existência de uma base legal em apoio às ANOP e uma decisão da alta 

administração no sentido de destinar a essa atividade parte dos seus 

recursos.  

• O trabalho de implantação deve se iniciar com a formação de um 

“núcleo duro” do projeto, formado por poucos servidores altamente 

interessados e motivados, que tiveram apoio institucional para dar 

continuidade às atividades, mesmo nas mudanças de gestão.  

• É preciso encontrar um arranjo institucional adequado para solucionar o 

desafio da disseminação, nas Casas, da perspectiva da efetividade e 

das metodologias correspondentes. O arranjo que privilegia a 

constituição de uma unidade organizacional exclusivamente voltada para 

essas atividades tem o risco do isolamento. O arranjo da dispersão dos 
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auditores pelas diversas unidades organizacionais para que atuem como 

multiplicadores tem o risco da baixa institucionalização.  

• A estrutura da programação de trabalho pode ser um ponto frágil: deve-

se evitar que os membros dos grupos de ANOPs fiquem afastados 

dessa atividade por intervalos de tempo significativos.  

• O apoio logístico às atividades de campo pode ser o elemento de 

fracasso ou sucesso não somente de uma auditoria específica, mas até 

mesmo pode definir a adesão dos profissionais à equipe ou seu 

abandono. 

 
 Considerando tais constatações, bem como as vantagens e 

desvantagens elencadas em cada um dos modelos de arranjos institucionais 

pesquisados neste trabalho, chegamos às características desejadas em um 

modelo ANOP:  

• Formação continuada nas matérias específicas da ANOP, tais como: 

auditoria de desempenho, métodos de coleta e análise de dados e 

políticas públicas;  

• Apoio logístico específico para esses trabalhos; 

• Facilidade para realização do controle de qualidade;  

• Uniformidade entre os trabalhos; 

• Produção de todos os produtos ANOP (matriz de risco, estudo de 

viabilidade, auditorias, resumos de auditoria, planos de ação e 

monitoramentos);  

• Possibilidade de participação de outras unidades em trabalhos 

conjuntos;  

• Disseminação do conhecimento na instituição, evitando o isolamento e 

resistências. 

 

 A pesquisa, realizada junto ao TCU, TCE-BA e TCE-PE, demonstrou 

que as três experiências, apesar de terem seguido modelos distintos, apontam 

para duas medidas: a criação de uma estrutura que centralize a capacitação, o 

controle de qualidade, e a coordenação dos trabalhos, garantindo o rigor 

metodológico e o respeito a todas as fases da auditoria, bem como a criação 

de mecanismos com o propósito de evitar que a centralização se transforme 
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em isolamento, através da disponibilização de alternativas para que o 

conhecimento seja disseminado e mais ANOPs sejam realizadas. 

 

 As entrevistas realizadas com servidores do TCU revelaram que a 

existência de uma estrutura independente foi e ainda é essencial para que a 

Auditoria de Natureza Operacional se firme e se amplie no TCU. 

 

 Nos últimos exercícios, por exemplo, a prioridade dada pela Secretaria 

Executiva de Controle Externo (ADFIS) tem sido a diminuição de estoque de 

processos, e, certamente, se não houvesse a Secretaria de Avaliação de 

Programas, as ANOPs não estariam sendo realizadas.  

 

 Os resultados das entrevistas e questionários aplicados no âmbito do 

TCE-PE demonstraram que seu ambiente institucional guarda similaridades 

com o do TCU, e que a pouca disponibilidade de recursos humanos associada 

à priorização de trabalhos de legalidade podem resultar no esmorecimento e 

posterior abandono da metologia ANOP, caso esta não venha dispor de 

estrutura própria que garanta o cumprimento de uma agenda mínima de 

auditorias.  

 

Assim como outras atividades do TCE-PE, a realização de ANOPs 

requer uma capacitação específica e contínua, bem como de um perfil 

adequado que pressupõe a capacidade de articulação, convencimento e 

envolvimento da equipe gestora, além de bom senso na elaboração das 

recomendações.  

 

A diferença de enfoques, metodologias e de postura perante os 

gestores59, somados à incompatibilidade na capacitação, reciclagem e prática 

dos dois tipos de auditoria são fatores que inviabilizam a realização conjunta de 

ANOPs e auditorias de legalidade. Soma-se a isso  a natureza do processo de 

                                                 
59

 O sucesso da ANOP está diretamente relacionado com a capacidade que a equipe tem de 
sensibilizar o gestor, que é um ator de fundamental importância no processo de diagnóstico e 
na implementação das recomendações. 
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ANOP que precisa ser julgado rapidamente, sob pena de perda de objeto e, 

portanto, tem formalização distinta da Prestação de Contas.  

 

A existência de uma estrutura específica garante a padronização dos 

procedimentos e a perenidade das auditorias já que estas serão demandas 

particularizadas e, portanto, não atreladas às metas dos departamentos de 

controle externo. 

 

Ademais, as experiências de auditorias especializadas já realizadas pelo 

TCE-PE, a exemplo do Núcleo de Engenharia, têm mostrado que o modelo 

centralizado facilita o aprimoramento contínuo das equipes, de forma 

direcionada para sua área de atuação, como também fortalece a imagem dos 

grupos e dos trabalhos perante o corpo técnico e gerencial do Tribunal. 

 

4.1.2.1 A estruturação em núcleo 

 

As unidades superiores de controle externo são os departamentos e 

núcleos, cujas definições, de acordo com o Manual de Organização do TCE-PE 

em fevereiro de 2006, são (TCE, 2006): 

 

• Departamento – unidade organizacional subordinada à Coordenadoria 

com competências específicas estabelecidas no Manual de Organização 

do Tribunal. 

• Núcleo – unidade organizacional responsável pelo exercício de 

competências técnicas específicas estabelecidas no Manual de 

Organização do Tribunal. 

 

Apesar de não expresso na definição acima, as competências dos 

departamentos seguem uma divisão entre a administração estadual e as 

administrações municipais, que estão sob a responsabilidade respectivamente 

do Departamento de Controle Estadual (DCE) e Departamento de Controle 

Municipal (DCM). 
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Por outro lado, quando examinamos as competências das divisões e 

inspetorias subordinadas aos departamentos, verificamos que isso é realizado 

em termos de unidades gestoras, ou seja, pela distribuição lógica dos órgãos e 

entidades estaduais, no caso do DCE; ou dos municípios de determinada 

região, no caso do DCM. As únicas exceções são as divisões de 

acompanhamento da gestão estadual (DIGE) e de acompanhamento da gestão 

municipal (DIGM), responsáveis pelas análises prévias das licitações estaduais 

e municipais. 

 

A análise dos dois núcleos existentes demonstra que neles a 

competência está relacionada à natureza específica do trabalho que 

desempenham, ou a “competências técnicas específicas”, utilizando a definição 

do Manual de Organização. 

 

O Núcleo de Atos de Pessoal (NAP) possui gerências responsáveis pela 

apreciação dos processos de admissão e de aposentadoria, tanto do Estado 

quanto de todos os municípios. Da mesma forma, o Núcleo de Engenharia 

(NEG) tem sob sua responsabilidade a auditoria de obras nas duas esferas. 

 

Certamente, a opção por esse tipo de unidade deve-se à necessidade 

de especialização na legislação afim e nas técnicas específicas de auditoria, 

bem como na possibilidade de um maior amadurecimento e aprimoramento da 

qualidade técnica resultante da experiência individual, além da experiência 

compartilhada entre os integrantes dessas unidades, à semelhança do que tem 

ocorrido com a ANOP. 

 

Considerando todo o exposto, entendemos que a estruturação em 

Núcleo é a que melhor se adeqüa à natureza do trabalho exercido pela ANOP, 

em razão dos seguintes fatores: segue a lógica da criação dos demais núcleos 

do TCE-PE, que é a especialização; permite a padronização e o controle de 

qualidade de todos os trabalhos ANOP realizados; e garante o aprimoramento 

contínuo de um grupo de servidores em ANOP. 
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 O núcleo possibilita certa flexibilidade à disseminação da metodologia no 

Tribunal pois, ao mesmo tempo em que garante a realização de ANOPs em 

todos os exercícios ─ ainda que os demais núcleos e departamentos de 

controle externo não a incluam em seus planejamentos ─ permite a realização 

de trabalhos integrados entre as unidades. 

 

 É, portanto, uma estrutura com dupla função para a realização de 

ANOPs, pois permite a realização não só de trabalhos próprios de natureza 

relevante, de acordo com seu planejamento, mas também de trabalhos 

conjuntos com outras unidades, a partir de suas demandas.  

 

 A situação relatada nas pesquisas demonstra que, no momento atual, 

não é viável a formação de equipes específicas para a realização de ANOPs 

pelas unidades60. Entretanto, se no futuro essa estrutura fosse disponibilizada 

por alguma unidade e houvesse a formação teórica e prática do corpo técnico, 

o núcleo seria responsável pela coordenação, controle de qualidade e 

padronização desses trabalhos. 

 

 O núcleo também possibilita a disseminação da um arcabouço teórico 

relacionado à fiscalização operacional e aplicável não apenas às ANOPs. 

Nesse sentido, a formação de um núcleo que trate de auditoria de desempenho 

é fundamental para o processo de institucionalização de outros tipos de 

auditorias com esse foco, pois contribui para a formação de um entendimento 

teórico, pré-teórico, quanto à legitimação na Casa da concepção de que a 

atuação do Tribunal em auditorias operacionais é importante e é possível. 

Sobre esse assunto, falaremos mais detidamente no item 4.3. 

 

 

 

                                                 
60 As entrevistas já realizadas com inspetores e chefes de divisão do TCE-PE revelam a 
vontade de realização de ANOPs em suas unidades. Por outro lado, não obstante o interesse, 
a realização de ANOPs representa uma ameaça ao cumprimento das metas do plano operativo 
e à diminuição do estoque de processos a serem auditados. Nesse contexto, a designação de 
equipes locais permanentes para a realização de ANOPs seria, portanto, completamente 
inviável. 
 



 126 

4.1.2.2 A criação de um consenso sobre a estrutura 

 

Os membros do Grupo ANOP acreditam que o maior obstáculo para a 

estruturação da ANOP é o desconhecimento por parte do Conselho e pelo 

próprio corpo técnico sobre a natureza desse trabalho, o que perpetua a crença 

de que pode ser realizada pelos diversos setores já existentes na estrutura do 

TCE-PE, juntamente com a auditoria de legalidade. 

 

 Ao tratarem de uma estrutura já relativamente objetivada, à semelhança 

da ANOP no TCE-PE, Tolbert e Zucker (1998) propõem dois mecanismos que 

contribuiriam para a criação de um consenso sobre sua importância. Esses 

mecanismos poderiam ser utilizados, portanto, no processo de convencimento 

dos decisores sobre a importância na criação de um núcleo. 

  

 O primeiro mecanismo sugerido por Tolbert e Zucker (1998) é o 

monitoramento interorganizacional , que consiste em demonstrar as vantagens 

e desvantagens da estrutura, a partir da experiência de outras organizações 

que a testaram.  

 

 Neste sentido, a experiência do TCU com a criação da SEPROG 

demonstra que a criação de uma estrutura específica possibilitou a formação 

de um grupo extremamente especializado e, por isso, respeitado nacional e 

internacionalmente61. Os trabalhos da SEPROG contribuíram para a 

aproximação do TCU com novos atores ─ os stakeholders ─, bem como para 

melhorar sua imagem junto à sociedade, já que o resultado das AVPRs 

encontram uma repercussão positiva na mídia. 

 

 O segundo mecanismo proposto pelos autores foi a utilização de 

champions, que têm como tarefa gerar o conhecimento público sobre um 

problema organizacional genérico ─ o que, no caso concreto, consiste na falta 

de uma estrutura permanente para a realização de ANOPs. Também 

                                                 
61

 Atualmente o TCU faz parte do Comitê de Auditoria de Desempenho da Organização 
Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 
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contribuíram para a disseminação da auditoria operacional no TCE-PE, com 

todas as repercussões tratadas neste trabalho. 

 

 O passo seguinte de atuação dos champions consiste em justificar um 

arranjo estrutural formal particular como solução para o problema, ou seja, a 

criação de um núcleo ANOP, utilizando base lógica e empírica, a exemplo da 

argumentação exposta neste capítulo. Identificamos como possíveis champions 

para a estruturação da ANOP, a partir das pesquisas realizadas: os membros 

do Grupo ANOP; Coordenador de Controle Externo; Diretor Geral; Assessores 

de conselheiros, chefes de divisão e inspetores. 

 

As “Lições Aprendidas” na pesquisa realizada pelo DFID (2006, p.41-43) 

abaixo elencadas, estão de acordo com as dificuldades detectadas por esta 

pesquisa e com os encaminhamentos propostos no que diz respeito aos 

instrumentos internos de legitimação:  

• Os elementos mais cruciais para o êxito do Projeto são o contexto 

favorável às iniciativas de avaliação da ação governamental (introdução 

da perspectiva da gestão orientada para resultados) e o apoio 

institucional.  

• O compromisso das altas lideranças para com princípios como a 

efetividade dos resultados e a equidade pode ser decisivo para o 

sucesso de projetos similares, especialmente porque tanto a busca da 

efetividade quanto da equidade podem enfrentar diversos fatores 

limitadores.  

• É essencial disseminar os resultados das ANOP entre todo o corpo 

técnico dos TCs, mas também entre a Direção e os Conselheiros.  

• Existem reações provenientes tanto da cultura organizacional interna 

como da cultura organizacional dos gestores. 

 

 Lembremos, contudo, que o modelo de Tolbert e Zucker (1998), aqui 

proposto, segue uma linha de pensamento fortemente influenciada pela escola 

sociológica e, portanto, não se detém aos processos de conflito de poder entre 

os atores cujos interesses entram em competição (HALL e TAYLOR, 2003). 

Mesmo assim, os autores enfatizam a existência de “forças opositoras” e o fato 
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de que status social do oponente guarda relação inversamente proporcional 

com o grau de institucionalização (MEZIAS e SCARSELLETTA, 1994 apud 

TOLBERT e ZUCKER, 1998, p.212). 

 

 Sendo assim, utilizando-se uma abordagem histórica, os mecanismos de 

convencimento propostos podem ser ineficazes no caso de existir assimetria de 

poder entre os champions e os possíveis opositores à estruturação da ANOP 

(HALL e TAYLOR, 2003).  

 

4.1.3 Legitimação junto ao corpo técnico 

 

 A criação de uma estrutura permanente é condição essencial, mas não 

suficiente para a institucionalização da ANOP no TCE-PE, pois, como exposto 

no capítulo 3, não existe unanimidade quanto à receptividade para esse tipo de 

auditoria. Por isso, além da realização de trabalhos conjuntos com as unidades, 

é importante que haja uma ação de legitimação da ANOP perante o corpo 

técnico. 

 

 Nessa ação devem ser utilizados – além dos mecanismos de 

monitoramento interorganizacional e da atuação de champions – instrumentos 

de disseminação do conhecimento teórico, pois estes têm um papel 

fundamental no processo de legitimação (BERGER e LUCKMANN, 1978), 

especialmente por se tratarem de auditores, para quem o aspecto “técnico” da 

argumentação tem um peso relevante. 

 

 A promoção de cursos e seminários sobre a ANOP, com o apoio dos 

chefes e inspetores, com conteúdos de caráter cognoscitivo e com informações 

legitimadoras da ANOP, é um dos instrumentos que podem ser utilizados 

nesse processo. 

 

 É importante lembrar que o conhecimento deve ser disseminado para o 

maior número possível de atores, mesmo os que provavelmente não realizarão 

ANOPs, pois isso contribui para o processo de institucionalização (BERGER e 
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LUCKMANN, 1978) e diminui as resistências internas, que podem impossibilitar 

a sedimentação da metodologia (TOLBERT e ZUCKER, 1998)  

 

4.2 A institucionalização de outras modalidades de auditoria operacional 

 

 Ao contrário do que ocorreu com a ANOP ─ que iniciou o seu processo 

de institucionalização ─ as demais iniciativas de revisão operacional 

identificadas pela pesquisa encontram-se em um nível pré-institucional, no 

máximo de habitualização (BERGER e LUCKMANN, 1978). Isso significa que 

tais iniciativas não são visualizadas como ações tipificáveis por outros atores 

do Tribunal, mas como iniciativas individuais e esporádicas. 

 

 Os principais fatores que dificultam a realização de fiscalizações 

operacionais, identificados pela pesquisa foram: deficiências nos instrumentos 

de planejamento e de controles internos dos entes auditados; necessidade de 

capacitações específicas em questões que envolvam auditorias de 

desempenho; falta de tempo devido ao atual cronograma de trabalho das 

unidades; pouca ou nenhuma importância dada pelo corpo julgador para 

achados dessa natureza. 

 

 Conforme exposto no capítulo 2 deste trabalho, essas dificuldades 

poderiam ser classificadas como externas, no que se refere à complexidade 

que envolve o ambiente fiscalizador, ainda não adaptado aos novos 

pressupostos da administração pública; e internas, que se relacionam à 

inexistência de um consenso entre os decisores da organização, especialmente 

conselho e corpo gerencial, a respeito da importância e da possibilidade da 

realização de fiscalizações que abordem aspectos de desempenho, qualquer 

que seja a modalidade, para o TCE-PE. 

 

4.2.1 A superação das dificuldades 

 

 A superação das dificuldades para a realização de auditorias 

operacionais depende da formação dessa convicção, pois a partir dela é que 

será possível o ajuste das agendas de trabalho de forma a contemplarem 
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revisões operacionais, a superação das deficiências de capacitação e o 

enfrentamento das dificuldades de natureza externa. 

 

 Utilizando mais uma vez a linha proposta por Tolbert e Zucker (1998), a 

atuação dos champions se daria em duas linhas de argumentação: 

 

 A primeira linha é a exposição da problemática, tornando de 

conhecimento público a preocupação com o fato de os trabalhos rotineiros de 

auditoria não estarem focando aspectos de eficiência e eficácia, e as 

repercussões disso para a efetividade dos trabalhos, para a motivação dos 

auditores e para a imagem do Tribunal.  

 

 Ainda nessa problemática, deve ser tratado o suposto antagonismo 

entre as revisões operacionais e de legalidade, e os instrumentos de 

legitimação que demonstrem que estas podem se integrar à mesma ordem 

institucional (BERGER e LUCKMANN, 1978). Essa abordagem é 

especialmente importante na formação do consenso entre os decisores, para 

que os achados dessa natureza sejam apreciados com rigor. 

 

 Devem ser tornados públicos, ainda, os exemplos trazidos em 

monitoramentos interorganizacionais como a experiência do TCE-BA em 

auditorias integradas, além das experiências pioneiras nas unidades do TCE-

PE. 

 

 A segunda linha de argumentação diz respeito às novas formas de 

atuação  técnica que podem ser criadas para a superação dessa problemática. 

Nesse sentido, o momento vivido pelo controle externo do TCE-PE em 2006 

demonstra um cenário de oportunidades para a inserção de novas formas de 

atuação. 

 

 Em 2006, as auditorias de prestação de contas deixaram de ser 

realizadas em todos os órgãos e entidades, para serem realizados em parte 

deles, segundo critérios estabelecidos em cada uma das unidades do Tribunal. 

O objetivo dessa mudança foi redirecionar os trabalhos para a realização de 
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auditorias de acompanhamento, que são realizadas no mesmo exercício, e não 

a posteriori, sendo, portanto, uma atuação mais tempestiva e preventiva do 

Tribunal. 

 

 Dessa forma, o controle externo está em um momento mudança 

institucional ─ já que a decisão de se restringir o número de auditorias era uma 

discussão antiga dentro do Tribunal ─ objetivando melhorar a eficiência e a 

efetividade dos trabalhos do TCE-PE. 

 

 Por ser um processo em construção, as auditorias de acompanhamento 

ainda precisam ser modeladas, havendo espaço, portanto, para a inserção de 

modelos operacionais de revisão. 

 

 Os principais champions nesse processo são os chefes de divisão, 

inspetores e diretores, pois têm o papel não só de apoiar as iniciativas dos 

seus subordinados, levando-as ao conhecimento geral, mas também de 

trabalhar o convencimento dos decisores e de possíveis opositores.  

  

4.2.1.1 Superação das dificuldades externas 

 

 Nesse sentido, ao evidenciar a inadequação dos instrumentos de 

controle interno das prefeituras pernambucanas pesquisadas, conclui 

Fernandes (2005, p.125) que: 

 

Neste contexto é fundamental que os administradores públicos 

busquem o fortalecimento das estruturas de controle interno 

dos municípios (...) De outra parte, é demandado aos Tribunais 

de Contas novas formas de atuação a partir de auditorias que 

compreendam aspectos técnicos, contábeis, financeiros, 

sociais e institucionais, o que só será feito quando se voltarem 

para além do exercício do controle de legitimidade, legalidade, 

e passarem a fiscalizar a eficiência, a economicidade e, 

sobremaneira, a eficácia das ações administrativas. Para tanto, 

é imperativo que os órgaos sujeitos às auditorias do TCE, 

notadamente as prefeituras municipais passem a adotar 

estruturas de controle adequadas.  
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 O resultado da pesquisa realizada com os auditores do TCE-PE 

demonstra que a fragilidade do sistema de planejamento e de controles 

internos é um dos fatores que mais atrapalham a realização de auditorias 

operacionais. Cabe ressaltar, entretanto, que essas deficiências também 

representam um problema para as auditorias de legalidade62.   

 

 Corroborando com esse entendimento, pesquisa recente realizada por 

Albuquerque (2006) revelou que as deficiências de controle interno também 

têm limitado a atuação das ANOPs no TCU no que se refere à abordagem do 

impacto dos programas públicos, já que as recomendações acabam se 

relacionando a aspectos referentes à gestão: 

 

A explicação para esse panorama está, em parte, na falta de 

dados, sistemas e indicadores sobre desempenho no âmbito da 

Administração e seus órgãos de controle interno, repercutindo 

no enfoque das auditorias, que, diante da carência de produtos 

observáveis, inviabilizando uma abordagem baseada em 

resultados, se volta para os processos. Conforme visto nesta 

pesquisa, a opção dos auditores por uma abordagem baseada 

em resultados (produtos) ou em processos (sistemas) 

dependerá da avaliação que possuam acerca dos controles 

internos do órgão ou programa a ser auditado. 

A abordagem baseada nos resultados só será viável se a 

Administração mantiver sistemas de acompanhamento e 

avaliação capazes de demonstrarem o grau de cumprimento 

dos objetivos fixados, uma vez que as auditorias das EFS 

correspondem a revisões, não competindo a esses órgãos a 

                                                 
62

 Para 97,67% dos respondentes do questionário via Intranet, os controles internos deficientes 
influenciam a auditoria de legalidade. Para a maioria, essas deficiências prejudicam muito 
(69,77%) as auditorias de legalidade, além de inviabilizar algumas investigações (72,09%) e 
dificultar responsabilizações (69,77%). Os servidores lembram que informações não confiáveis 
geram a necessidade de maior confirmação. Seguem algumas declarações:  “(...)Entendo que 
as deficiências nos processos e/ou controles internos encobrem, e em diversos casos até 
impedem, a constatação e comprovação de diversas irregularidades, complicando 
consideravelmente a auditoria de conformidade.(...)” e “Quanto menos controles existirem, mais 
provável é a ocorrência de irregularidades e de descumprimento da norma legal. Controles 
robustos dão segurança, e diminuem os riscos (...)”  
(Fonte: Questionários Auditores/Técnicos de Auditoria TCE-PE).  
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realização de avaliações em primeiro grau, o que é da essência 

do controle interno. (ALBUQUERQUE, 2006, p.130) 

 

 A sensibilização do corpo dirigente do Tribunal com relação à 

importância de um controle interno confiável e eficiente é fundamental, pois 

tudo indica que somente uma ação institucional pode iniciar esse processo de 

estruturação desses órgãos, especialmente na esfera municipal. Dessa forma, 

a criação de normativos que tratem especificamente da questão, bem como a 

punição pelo descumprimento, quando do julgamento, parecem ser condições 

essenciais para a atuação eficiente do controle externo63. 

 

4.2.2 Alternativas para atuação do DCE e DCM em auditorias operacionais 

 

 Conforme tratado na introdução deste trabalho, o conceito de auditoria 

operacional é bastante amplo, em diversidade de critérios e de formas de 

atuação.  

 

 A pesquisa realizada com auditores e gerentes demonstrou que para 

estes atores, a realização de auditorias em orgãos e entidades, e em 

programas de governo são igualmente pertinentes. Revelou ainda que as 

carências e possibilidades de atuação são bastante diferentes entre as 

unidades do Tribunal64. 

 

 Mesmo considerando todas as as dificuldades internas e externas 

ligadas à realização de auditorias operacionais expostas neste capítulo, 

                                                 
63

 Outro exemplo de normatização do controle externo para estimular o planejamento e 
controle dos entes auditados e viabilizar a aferição de aspectos de desempenho pelo controle 
externo é a Instrução Normativa 133 TCU nº 12/96, que exige a consignação, na prestação de 
contas anual dos órgãos públicos, de indicadores de gestão que permitam aferir a eficiência, a 
eficácia e a economicidade da ação administrativa, levando em conta os resultados 
quantitativos e qualitativos alcançados.  
 
64

 As sugestões apresentadas pelos técnicos de auditoria e auditores via Intranet para que seja 
viabilizada a realização de auditorias operacionais em suas unidades podem ser organizadas 
resumidamente como: necessidade de treinamento; mudança de cultura; valorização dos 
achados em controles internos; criação de novas formas de trabalho e estrutura compatível. 
(Fonte: Questionários Auditores/Técnicos de Auditoria TCE-PE).  
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identificamos algumas alternativas para a atuação das unidades do TCE-PE, 

que faremos seguindo a classificação proposta por Barzelay (2002): 

 

1. auditorias de capacidade de gerenciamento de desempenho, 

importantes para todas as unidades do TCE-PE, pois seriam um 

estímulo à criação de mecanismos de controle, criando um ambiente 

adequado para a realização de outros tipos de auditorias operacionais 

no futuro.  No que se refere especificamente ao DCM, seguindo a 

sugestão dos Inspetores, poderiam ser privilegiadas para esse tipo de 

análise as secretarias municipais de saúde e educação, as autarquias de 

ensino e de previdência. 

 

2. auditorias de informação de desempenho poderiam ser utilizadas 

como uma das alternativas para as auditorias de contratos de gestão. 

3. auditorias de eficiência, que poderiam ser utilizadas, em 

departamentos ou em processos específicos dos órgãos e entidades 

auditados pelo DCE. Outra aplicação seria a eficiência na 

operacionalização de programas federais nos municípios em aspectos 

pontuais. 

 

4 auditorias de efetividade de programa poderiam ser utilizadas em 

relação aos programas federais operacionalizados pelos municípios65. 

Poderiam ser objeto, por exemplo, a qualidade do serviço, o 

cumprimento de metas e os critérios utilizados pelo município para 

seleção dos beneficiários. 

 

 

                                                 
65 Foram citados nos questionários de auditores e gerentes o Programa de Saúde da Família 
(PSF), Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), Programa de Educação de 
Jovens e de Adultos (PEJA), além do Programa da Merenda, pois possuem regras bem 
definidas e recursos vinculados, o que facilitaria a verificação do cumprimento de metas. 
(Fonte: Questionários Auditores/Técnicos de Auditoria TCE-PE).  
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 Ao fazer o mesmo exercício de relacionar a classificação de Barzelay 

(2002), com os tipos de revisões encontrados no TCU, concluiu Albuquerque 

(2006, p.134) que: 

(...) a edição da Instrução 133 Normativa TCU nº 12/96, que 

exige a consignação, na prestação de contas anual dos órgãos 

públicos, de indicadores de gestão que permitam aferir a 

eficiência, a eficácia e a economicidade da ação administrativa, 

levando em conta os resultados quantitativos e qualitativos 

alcançados (LIMA, 2005, p. 64), pode ser relacionada à 

característica central das auditorias de informações de 

desempenho, relativas à verificação da veracidade das 

informações não-financeiras geradas pelos entes auditados. Já 

a competência recentemente atribuída aos tribunais de contas 

brasileiros pela Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao 

dever de alertar os Poderes quando da constatação de fatos 

que comprometam os custos ou os resultados dos programas 

governamentais (art. 59, § 1º, inciso V), guarda objetivo similar 

ao das avaliações de risco.  

 

Para o autor, essas modalidades parecem conformar uma tendência das 

auditorias de desempenho no sentido de buscarem validar os sistemas internos 

de medição mantidos pela Administração Pública, como alternativa às 

complexas avaliações de efetividade. 

 

  Essas configurações seriam mais familiares aos auditores por não 

implicarem em significativas mudanças nos métodos e recursos usualmente 

adotados pelas EFS, já que guardam um viés de exame de conformidade, na 

medida em que objetivam verificar o cumprimento de padrões previamente 

estabelecidos 

 

 A estruturação dos controles internos dos órgãos e entidades auditadas 

possibilitará a ampliação dessas atuações, que deverão se deslocar de 

aspectos relacionados à eficiência e eficácia, para a análise do atendimento de 

outros critérios como a efetividade e a eqüidade da ação pública.  
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4.3 A ANOP e outras auditorias operacionais em uma mesma ordem 

institucional 

  

 O Núcleo ANOP também se firma como um champion importante na 

institucionalização de outras formas de fiscalização de caráter operacional no 

TCE-PE, em razão do conhecimento técnico acumulado, que pode ser utilizado 

como reforço à argumentação teórica do processo de legitimação e como apoio 

à formação do  corpo técnico das demais unidades. 

 

 Mesmo enquanto grupo, a ANOP já promoveu 3 (três) cursos sobre 

técnicas de diagnóstico, no intuito de prover aos servidores das demais 

unidades subsídios para aprimorar a sua atuação desses, em seus trabalhos 

de rotina. A partir do curso recebido, a Inspetoria de Garanhuns do TCE-PE, 

por exemplo,  desenvolveu uma matriz de risco para a escolha dos municípios 

que auditaria em 2006, o que demonstra que a disseminação dos 

conhecimentos da ANOP em auditoria de desempenho pode contribuir para o 

aprimoramento dos trabalhos de outras unidades. 

 

 Entretanto, como evidenciado no resultado dos questionários, o acúmulo 

de atividades trabalha contra a realização de auditorias operacionais pelas 

demais unidades do TCE-PE. Portanto, é bastante provável que, mesmo 

superadas algumas deficiências de capacitação, não haja tempo para que 

esses servidores se dediquem à elaboração e ao aprimoramento de 

metodologias e instrumentos que viabilizem as referidas auditorias.  

 

 Nessa perspectiva, além do apoio na capacitação dos servidores de 

outras unidades, o Núcleo ANOP também poderia ajudar na elaboração de 

instrumentos para que sejam realizadas auditorias de capacidade de 

gerenciamento de desempenho, bem como na sua posterior divulgação, no 

sentido de disseminar a todas as unidades afins, contribuindo assim para o 

processo de exteriorização e objetivação desses instrumentos (vide Figura 7). 
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Figura 7: Proposta de Arranjo Institucional para a Auditoria Operacional no 

TCE-PE 

 

 
      

 

 Da mesma forma, as AVPRs realizadas pela ANOP, além de poderem 

ser realizadas em parceria com as unidades, também poderiam subsidiar 

outros produtos específicos para estas. Uma das alternativas seria a 

formulação, a partir do conhecimento adquirido pela equipe durante a 

realização da ANOP, de roteiros de auditoria, chamados no TCE-PE de 

programas de auditoria, que direcionassem a realização de auditorias de 

eficiência, e de auditorias de efetividade de programas federais ou estaduais 

pelas demais unidades66. 

 

 Essa atuação conjunta contribui para a objetivação das novas formas de 

atuação das unidades em auditoria operacional, pois estas estariam apoiadas 

e, de certa forma, coordenadas pelo Núcleo ANOP, o que colaboraria para que 

passassem a ser atividades habituais e tipificadas (BERGER e LUCKMANN, 

                                                 
66 Sendo assim, as equipes poderiam incluir em seus trabalhos de legalidade, programas de 
auditoria específicos para programas da área social. Além disso, a utilização de programas 
padrão possibilitaria uma visão abrangente da implementação dos programas federais em 
Pernambuco. 
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1978), iniciando o processo de institucionalização desse tipo de atuação no 

TCE-PE. 

 

 Por outro lado, essa parceria representa uma oportunidade para a 

minimização das oposições sofridas pela ANOP, contribuindo para a 

sedimentação da metodologia à medida que esta passar a ser vista como uma 

das formas de atuação operacional do TCE-PE. 

 

 As sugestões apresentadas refletem os resultados observados na 

pesquisa, interpretados à luz do novo institucionalismo, modelando alternativas 

para a institucionalização da ANOP e de novas modalidades de auditoria 

operacional a partir do modelo proposto por Tolbert e Zucker (1998). 

 

  Essa proposta reflete também a preocupação de que todas as 

iniciativas ─ a ANOP e demais modalidades de auditoria operacional ─ não 

sejam interpretadas como inovações isoladas e desconexas, mas como partes 

de uma mesma ordem institucional (BERGER e LUCKMANN, 1978) sendo, 

portanto, interligadas e complementares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As transformações trazidas pelas reformas administrativas das décadas 

de 1980 e 1990 geraram a evolução da concepção accountability como simples 

prestação de contas e responsabilização pelo respeito às normas, para a 

accountability democrática. Como conseqüência, as Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) enfrentam o desafio de buscar mecanismos que compensem 

a flexibilização trazida pelo modelo gerencialista de gestão e contribuam para o 

controle social. Entre esses mecanismos estão as formas de Auditoria 

Operacional, compreendidas neste trabalho como sinônimo de Auditoria de 

Desempenho. 

 

Nessa perspectiva, foi desenvolvida no Brasil, pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), a metodologia de fiscalização denominada de Auditoria de 

Natureza Operacional (ANOP), que desde 2004 também é utilizada pelo 

Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), em razão de convênio para o 

desenvolvimento do controle externo firmado entre esse Tribunal e o 

Department for International Development (DFID). 

 

Apesar dos resultados obtidos com os primeiros trabalhos, a realização 

de ANOPs no TCE-PE encontra-se restrita a um grupo de trabalho criado para 

desenvolvê-la. Esse isolamento na prática da ANOP, aliado à ausência de 

trabalhos semelhantes em outras unidades do TCE-PE e à inexistência de uma 

estrutura própria permanente para a realização de trabalhos de auditoria 

operacional, representam uma ameaça à continuidade das auditorias dessa 

natureza. 

 

Além disso, é preciso conciliar os seguintes fatores: a necessidade de 

capacitação de pessoal, por tratar-se de uma modalidade nova de auditoria no 

TCE-PE; as diferenças de estruturas existentes entre o Estado e os municípios 

pernambucanos; e, por fim, as prioridades e metas de cada unidade do TCE-

PE. 
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Considerando a problemática exposta, este estudo buscou apontar 

alternativas para a institucionalização da metodologia ANOP e de outras 

modalidades de auditorias operacionais no TCE-PE, identificando formas de 

estruturação e estratégias de atuação.  

 

Para tanto, foi construído um modelo analítico de estudo com a 

realização de pesquisas de campo com dois grupos distintos: a) o corpo 

gerencial e técnico do TCE-PE não envolvido com a implementação da 

metodologia ANOP e b) os servidores responsáveis pela implementação da 

ANOP no TCU, TCE-PE e TCE-BA. A análise dos dados coletados foi realizada 

à luz do Referencial Teórico o qual teve como pilares a Auditoria de 

Desempenho e o Novo Institucionalismo. 

 

O Capítulo 1 deste trabalho tratou de contextualizar a auditoria 

operacional no novo cenário da política pública demonstrando que no Brasil, os 

tribunais de contas enfrentam desafios extremamente complexos, haja vista 

que a reforma gerencialista brasileira contém aspectos da “post Nova Gestão 

Pública” (DIEZ, 2000), que integra elementos do gerencialismo clássico 

juntamente com a concepção de participação social. 

 

Além disso, a modelagem da atuação do controle externo também é 

influenciada pela dificuldade de responsabilização dos entes federados − já 

que a descentralização foi apenas fiscal e não de competências (ARRETCHE, 

2004) − e pela contradição intrínseca dos dois objetivos da reforma 

administrativa: o ajuste fiscal e a mudança institucional, que seguem 

respectivamente as dimensões de controle, requerendo maior fiscalização dos 

sistemas burocráticos, e de flexibilidade, com menos controle e avaliação da 

performance (REZENDE, 2004). 

 

 Como demonstrado no Capítulo 2, apesar de à luz das dimensões 

política e organizacional (GOMES, 2002) o TCE-PE apresentar um cenário 

favorável à realização de fiscalizações operacionais, a pesquisa de campo 

realizada com auditores e gerentes do TCE-PE evidenciou que as divisões e 
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inspetorias enfrentam dificuldades para a institucionalização de fiscalizações 

operacionais.  

 

 Além disso, as entrevistas realizadas com inspetores e chefes de divisão 

do TCE-PE revelam a vontade de realização de ANOPs em suas unidades. Por 

outro lado, não obstante o interesse, a realização de dessa auditoria representa 

uma ameaça ao cumprimento das metas do plano operativo e à diminuição do 

estoque de processos a serem auditados. Nesse contexto, a designação de 

equipes locais permanentes para a realização de ANOPs seria, portanto, 

completamente inviável. 

 

 Parte das dificuldades identificadas é de natureza interna: a necessidade 

de capacitações específicas em questões que envolvam auditorias de 

desempenho, bem como da falta de tempo devido ao atual cronograma de 

trabalho das unidades, além da pouca importância dada pelo corpo julgador 

para achados dessa natureza. 

 

Entretanto, também existem dificuldades de natureza externa ao TCE-

PE em razão dos sistemas de planejamento e de controles internos da 

administração pública serem insatisfatórios (ALBUQUERQUE, 2006; 

FERNANDES, 2005) e incompatíveis com o que se espera de uma 

administração pública gerencialista.  

 

Essa situação evidencia que dimensões cultural e de gestão da Reforma 

Administrativa (BRESSER-PEREIRA, 1998) não foram alcançadas e 

representa uma dificuldade de dimensão gerencial (GOMES, 2002) que 

compromete a atuação do controle externo ao ter seu escopo reduzido pela 

ausência de informações.  

 

 O Capítulo 3 procurou analisar comparativamente as experiências de 

implementação da metodologia ANOP no TCU, TCE-PE e TCE-BA, 

demonstrando que o nível de legitimação e o arranjo institucional escolhido têm 

forte influência no processo de institucionalização. 
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 O resultado das pesquisas demonstrou que no TCE-PE a ANOP 

encontra-se em um nível de institucionalização bem mais elevado que as 

iniciativas de revisões operacionais das demais unidades, em razão das 

seguintes condições específicas que envolveram sua implementação: 

metodologia reconhecida e utilizada há vários anos pelo TCU, apoio dado pela 

Coordenadoria de Controle Externo, financiamento e apoio metodológico, 

potencialidade da experiência para a imagem do TCE-PE. 

 

 Por outro lado, apesar das condições favoráveis, a implementação da 

ANOP só foi possível porque “pessoas-chave” apoiaram o projeto, já que o 

Conselho não tem se posicionado de forma marcante sobre qual deve ser o 

papel da ANOP e o seu alcance no TCE-PE. Em razão disso, existe uma 

preocupação constante em criar mecanismos que demonstrem a relação custo/ 

benefício da ANOP. 

 

 O Capítulo 4 buscou apontar, a partir dos estudos realizados, utilizando 

o modelo de Tolbert e Zucker (1998), os caminhos para a institucionalização da 

ANOP e das demais formas de auditoria operacional no TCE-PE.  

 

Considerando a inexistência de consenso sobre a importância e a 

pertinência dos trabalhos de ANOP, a existência de uma estrutura específica 

permite a padronização dos procedimentos e a perenidade das auditorias, já 

que estas serão demandas particularizadas e, portanto, não atreladas às metas 

das demais unidades do controle externo.  

 

 A pesquisa realizada junto ao TCU, TCE-BA e TCE-PE67, demonstrou a 

existência de duas medidas importantes na determinação do modelo de 

estruturação ideal: em primeiro lugar, estrutura que centralize a capacitação, o 

controle de qualidade, e a coordenação dos trabalhos, garantindo o rigor 

metodológico e o respeito a todas as fases da auditoria; e, em segundo, 

mecanismos que evitem que a centralização se transforme em isolamento, 
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através da disponibilização de alternativas para que o conhecimento seja 

disseminado e mais ANOPs sejam realizadas. 

 

 Entretanto, a institucionalização da ANOP não depende apenas da 

criação de uma estrutura permanente, mas de mecanismos de legitimação no 

que se refere a sua criação e à própria importância da metodologia. Além de 

atores internos, os stakeholders externos ao Tribunal ─ como especialistas, 

gestores e membros de ONGs ─ também despontaram na pesquisa como 

importantes para o processo de legitimação da ANOP.  

 

  Da mesma forma, a superação das dificuldades enfrentadas pelas 

demais unidades para a realização de auditorias operacionais depende de um 

consenso do corpo dirigente do tribunal sobre as fiscalizações dessa natureza. 

 

Por todo exposto e considerando ainda que, numa perspectiva neo-

institucionalista sociológica, à medida que a auditoria de desempenho se tornar 

mais institucionalizada, o nível dessa atividade deve aumentar, provavelmente 

seguido pela criação de subdivisões distintas ou pela expansão das “linhas de 

produto” (BARZELAY, 2002, p.2), propomos os seguintes caminhos para a 

institucionalização da auditoria operacional no TCE-PE: 

 

1. Estruturação da ANOP em Núcleo, por ser um modelo de arranjo 

institucional que apresenta as seguintes características: adequa-se à 

natureza do trabalho exercido; segue a lógica das demais estruturas do 

TCE-PE; permite a padronização, o controle de qualidade de todos os 

trabalhos ANOP e o aprimoramento contínuo de um grupo de servidores 

em ANOP; garante a realização de ANOPs em todos os exercícios; 

permite a realização de trabalhos integrados com as demais unidades. 

 

2. Esforço de legitimação do núcleo perante o corpo decisor, e da 

metodologia ANOP junto ao corpo técnico. Para tanto, foram apontados 

− à luz dos mecanismos propostos por Tolbert e Zucker (1998) − o 

monitoramento interorganizacional com a divulgação da experiência do 

TCU em ANOP, como também a atuação de champions dos quais 
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identificamos os membros do Grupo ANOP, o Coordenador de Controle 

Externo, o Diretor Geral, os assessores de conselheiros, os chefes de 

divisão, e os inspetores, além dos atores externos envolvidos. No que se 

refere especialmente à legitimação junto ao corpo técnico, devem ser 

utilizados também instrumentos de disseminação do conhecimento 

teórico, pois estes têm um papel fundamental no processo de 

legitimação (BERGER e LUCKMANN, 1978), especialmente por se 

tratarem de auditores, para quem o aspecto “técnico” da argumentação 

tem um peso relevante. 

 

3. Esforço de legitimação das demais formas de auditoria operacional no 

TCE-PE a partir não só da exposição das possíveis repercussões da 

ausência dessas abordagens para a efetividade dos trabalhos, para a 

motivação dos auditores e para a imagem do Tribunal, mas também da 

superação do suposto antagonismo entre as revisões operacionais e de 

legalidade, demonstrando-se que estas podem se integrar a mesma 

ordem institucional (BERGER e LUCKMANN, 1978). Reforça esta 

argumentação os exemplos trazidos em monitoramentos 

interorganizacionais como a experiência do TCE-BA em auditorias 

integradas, além das experiências pioneiras nas unidades do TCE-PE. 

 

4. Sensibilização do corpo dirigente do Tribunal com relação à 

importância de um controle interno confiável e eficiente, já que este é um 

dos fatores que obstaculizam a realização de auditorias operacionais e 

de legalidade. 

 

5. Ampliação do escopo de atuação das unidades com a utilização de 

auditorias com abordagens operacionais, tais como: auditorias de 

capacidade de gerenciamento de desempenho, auditorias de informação 

de desempenho, auditorias de eficiência e auditorias de efetividade de 

programa (BARZELAY, 2002). Os principais champions nesse processo 

são os chefes de divisão, inspetores e diretores, e a modelagem das 

“auditorias de acompanhamento” constitui uma oportunidade para testar 

essas novas formas de atuação. 
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6. Apoio do núcleo da ANOP para as demais unidades, no que se refere 

à capacitação do corpo técnico, à contribuição na elaboração de 

instrumentos que direcionassem os trabalhos de fiscalização operacional 

e à sua posterior divulgação, no sentido de disseminar a todas as 

unidades afins, colaborando no processo de exteriorização e objetivação 

desses instrumentos. Nessa perspectiva, a formação de um núcleo que 

trate de auditoria de desempenho é fundamental para o processo de 

institucionalização de outros tipos de auditorias com esse foco, pois 

contribui não apenas para a formação de um entendimento teórico, pré-

teórico, mas também para a legitimação na casa da concepção de que a 

atuação do Tribunal em auditorias operacionais é importante e é 

possível.  

 

 Essa atuação conjunta contribui para a objetivação das novas formas de 

atuação das unidades em auditoria operacional, pois estas estariam apoiadas e 

de certa forma, coordenadas pelo Núcleo da ANOP. Esse fator colaboraria para 

que tais formas de atuação passassem a ser atividades habituais e tipificadas 

(BERGER e LUCKMANN, 1978), iniciando o processo de institucionalização 

desse tipo de atuação no TCE-PE. 

 

 Por outro lado, essa parceria representa uma oportunidade para a 

minimização das oposições sofridas pela ANOP, contribuindo para a 

sedimentação da metodologia à medida que esta passar a ser vista como uma 

das formas de atuação operacional do TCE-PE. 

 

 As sugestões apresentadas refletem os resultados observados na 

pesquisa, interpretados à luz do novo institucionalismo, modelando alternativas 

para a institucionalização da ANOP e de novas modalidades de auditoria 

operacional a partir do modelo proposto por Tolbert e Zucker (1998). Além 

disso, registre-se a preocupação de que essas iniciativas não sejam 

interpretadas como inovações isoladas e desconexas, mas como partes de 

uma mesma ordem institucional (BERGER e LUCKMANN, 1978). 
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 Recordemos, contudo, que o modelo de Tolbert e Zucker (1998), aqui 

proposto, segue uma linha de pensamento fortemente influenciada pela escola 

sociológica e, portanto, não se detém nos processos de conflito de poder entre 

os atores cujos interesses entram em competição (HALL e TAYLOR, 2003). 

Contudo, os autores enfatizam a existência de “forças opositoras”, bem como o 

fato de que status social do oponente guarda relação inversamente 

proporcional com o grau de institucionalização (MEZIAS e SCARSELLETTA, 

1994 apud TOLBERT e ZUCKER, 1998, p.212). 

 

 Sendo assim, utilizando-se uma abordagem histórica, é possível 

perceber que os mecanismos de convencimento propostos podem ser 

ineficazes, caso haja assimetria de poder entre os champions e os possíveis 

opositores à estruturação da ANOP (HALL e TAYLOR, 2003).  

 

 Lembremos ainda que a “lógica do apropriado” e a “lógica da eficiência” 

são enfoques complementares (DIEZ, 2000). Por isso, mesmo em contextos 

internos favoráveis, o escopo de atuação dos tribunais sofre influência do 

ambiente externo. Assim, notícias de corrupção e de malversação de recursos 

públicos, por exemplo, demandam uma maior atenção da accountability de 

conformidade e enfraquecem a argumentação quanto à utilidade da 

accountability de desempenho. 

 

 Desta forma, a sedimentação das auditorias operacionais nos tribunais 

de contas revela-se em grande medida condicionada à institucionalização dos 

conceitos de eficiência, eficácia, efetividade, transparência e participação social 

como pressupostos da administração pública pelos entes jurisdicionados. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro de entrevistas com analistas do TCU - SEPROG 

 

1- Como está organizada a prática de auditoria operacional no TCU? 
 
2- O que levou o TCU a centralizar a avaliação de programas na Seprog? 
 
3- Quais as principais vantagens desse modelo? 
 
4- Quais os problemas e limitações que esse modelo vem apresentando? 
 
5- O TCU realiza Avaliação de Desempenho Operacional em órgãos da 

administração pública? 
 
6- Existe uma coordenação central para o planejamento das ANOPS 

realizadas pelas demais unidades técnicas do TCU? 
 
7- Na sua opinião, existe algum modelo que seria mais adequado?  
 
8- que você destacaria na estrutura da SEPROG como essencial para o bom 

desempenho das ANOPs? O que poderia ser melhorado na estrutura? 
 
9- Quais as principais dificuldades internas e externas ao TCU enfrentadas 

para a implantação da ANOP?  
 
10- Na sua opinião, existe algum perfil recomendável para os servidores que 

realizam ANOPs? Em que medida a diversidade de formação profissional 
dos membros do grupo é importante para a realização desse tipo de 
auditoria? 

 
11- A capacitação das equipes do TCU atende ao perfil recomendado para a 

prática de ANOP? 
 
12- Em que medida a aproximação da ANOP com os Stakeholders contribui 

para o sucesso da Auditoria? 
 



 

APÊNDICE B 

 

Roteiro de entrevistas com analistas do TCU - SECEX 

 

1- Como está organizada a prática de auditoria operacional no TCU? 
 
2- A sua SECEX já realizou alguma ANOP na modalidade Avaliação de 

Programas? 
 
3- Existe alguma interação entre as equipes que fazem ANOPs na sua SECEX 

e a Seprog? Se sim, como? 
 
4- O TCU realiza ANOPs na modalidade Avaliação de Desempenho 

Operacional em órgãos da administração pública?  
 
5- Há casos de ANOPs realizadas por SECEX juntamente com auditorias de 

legalidade? 
 
6- Existe uma coordenação central para o planejamento das ANOPS 

realizadas pelas demais unidades técnicas do TCU? 
 
7- Quais as principais dificuldades internas e externas para que a sua SECEX 

realize ANOPs?  
 
8- Na sua opinião, existe algum perfil recomendável para os servidores que 

realizam ANOPs? Em que medida a diversidade de formação profissional 
dos membros do grupo é importante para a realização desse tipo de 
auditoria?  

 
9- A capacitação das equipes da sua SECEX atende ao perfil recomendado 

para a prática de ANOP? 
 
10- Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a prática das 

Auditorias de Natureza Operacional no TCU? 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE C 

 

Roteiro de entrevistas com auditores que realizam ANOP no TCE-BA 

 

1. Como está organizada a prática de auditoria operacional no TCE/BA? 
 
2. Qual a sua opinião sobre o modelo adotado pelo TCE/BA para a avaliação 

de programas? Quais as principais vantagens desse modelo? Quais os 
problemas e limitações que esse modelo vem apresentando? 

 
3. Existe algum modelo que seria mais adequado? Algum tribunal adota? 
 
4. O TCE/BA tem realizado Avaliação de Desempenho Operacional? Se não, 

por quê? 
 
5. O que você destacaria na estrutura do TCE/BA como essencial para o bom 

desempenho das ANOPs ( avaliação de programas e desempenho 
operacional)? O que poderia ser melhorado na estrutura? 

 
6. Quais foram (e têm sido) as principais dificuldades internas e externas ao 

TCE-BA enfrentadas para a implantação da ANOP?  
 
7. Na sua opinião, existe algum perfil recomendável para os servidores que 

realizam ANOPs? Em que medida a diversidade de formação profissional 
dos membros do grupo é importante para a realização desse tipo de 
auditoria?  

 
8. O que poderia ser melhorado com relação aos Recursos Humanos da 

ANOP do TCE/BA? 
 
9. Em que medida a aproximação da ANOP com os Stakeholders contribui 

para o sucesso da Auditoria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE D 

 

Roteiro de entrevistas com servidores do Grupo de Trabalho ANOP do 

TCE-PE 

 

1. No TCE/PE houve a criação do Grupo de Trabalho ANOP. Quais as 
principais vantagens dessa opção?  

 
2. Quais os problemas e limitações que essa opção vem apresentando? 

 
3. Em sua opinião, qual seria o modelo adequado para estruturação da 

ANOP no TCE?  
 
4. O que você destacaria na estrutura do TCE/PE como essencial para o 

bom desempenho das ANOPs? O que poderia ser melhorado na 
estrutura? 

 
5. Quais as principais dificuldades internas e externas ao TCE/PE 

enfrentadas para a implantação da auditoria operacional?  
Internas: 

 
Externas: 

 
6. Quais as dificuldades para a criação de uma estrutura específica para a 

ANOP no TCE/PE? 
 
7. Em sua opinião, existe algum perfil recomendável para os servidores 

que realizam ANOPs? Em que medida a diversidade de formação 
profissional dos membros do grupo é importante para a realização desse 
tipo de auditoria? 

 
8. A capacitação da equipe ANOP do TCE/PE atende ao perfil 

recomendado para a prática de ANOP? 
 

9. Em que medida a aproximação da ANOP com os Stakeholders contribui 
para o sucesso da Auditoria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE E 

Questionários com Inspetores do TCE-PE 

 

1. A sua Inspetoria tem realizado algum tipo de trabalho com foco na 
eficiência, eficácia e efetividade? Se sim, quais? 

 
2. Quais as principais dificuldades para a realização desse tipo de trabalho?  

 
3. Em sua opinião, seria importante a realização de Auditorias de Natureza 
Operacional pelas Inspetorias do TCE/PE? Por quê? 

 

4. Em sua opinião, os Auditores e Técnicos de Auditoria seriam receptivos à 
realização de ANOPs ? Justifique sua resposta.   

 

5. Qual dos tipos de auditoria (Avaliação de Programas ou Auditoria de 
Desempenho Operacional) seria mais útil de acordo com as demandas de 
sua Inspetoria?  

 

6. As Prefeituras sob a responsabilidade de sua Inspetoria possuem 
programas municipais próprios, ou seja, de iniciativa do próprio Município? 

 

(    ) sim     (    ) não 

 

Se sim, esses Municípios representam: 

 

(    ) a maioria           (    ) mais ou menos a metade         (    ) a minoria 

 

7. Considerando a realidade dos municípios da sua Inspetoria, seria 
possível a realização de Avaliação de Programas? Em quais programas 
(Municipais /Federais)? Por quê? 

 

8. Quais os órgãos que poderiam ser objeto de Auditoria de Desempenho 
Operacional nos municípios de sua Inspetoria? 

 

9. Quais seriam as vantagens, desvantagens e dificuldades para a inclusão 
de ANOPs no rol de auditorias realizadas por sua Inspetoria? 

10. Quais seriam as suas sugestões para viabilizar o trabalho conjunto e 
integrado entre o Grupo ANOP e a sua Inspetoria? 

 



 

APÊNDICE F 

 

Questionário com Chefes de Divisão do TCE-PE 

 
1. A sua Divisão tem realizado algum tipo de trabalho com foco na 
eficiência, eficácia e efetividade? Se sim, quais? 

 
2. Quais as principais dificuldades para a realização desse tipo de trabalho?  

 
3. Em sua opinião, seria importante a realização de Auditorias de Natureza 
Operacional pelas Divisões do TCE/PE? Por quê? 

 

4. Em sua opinião, os Auditores e Técnicos de Auditoria seriam receptivos à 
realização de ANOPs ? Justifique sua resposta.   

 

5. Qual dos tipos de auditoria (Avaliação de Programas ou Auditoria de 
Desempenho Operacional) seria mais útil de acordo com as demandas da 
sua Divisão? Por quê? 

 

6. Quais os órgãos auditados pela sua Divisão que poderiam ser objeto de 
Auditoria de Desempenho Operacional?  

 

7. Quais os programas que poderiam ser objeto de Avaliação? 

 

8. Quais seriam as vantagens, desvantagens e dificuldades para a inclusão 
de ANOPs no rol de auditorias realizadas por sua Divisão? 

 

9. Quais seriam as suas sugestões para viabilizar o trabalho conjunto e 
integrado entre o Grupo ANOP e a sua Divisão? 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE G 

 

Questionário com Auditores e Técnicos do TCE-PE 

 

Departamento: 
Divisão/ Inspetoria:  
Cargo: 
Atualmente desempenhando: (    ) atividade fim        (      ) atividade meio 
 

 

1. Você acha importante que os trabalhos de auditoria da sua 
Divisão/Inspetoria abordem aspectos de eficiência e/ou, eficácia, e/ou 
efetividade? 

 
(    )  sim, e consegui abordar na maioria dos trabalhos que realizei 
(    )  sim, mas só consegui abordar em poucos trabalhos que realizei 
(    )  sim, mas nunca consegui abordar 
(    )  não 
 
 
2. Você tem interesse em atuar em auditorias que abordem aspectos de 

eficiência e/ou eficácia e/ou, efetividade? 
 

(    ) sim   (     ) não 
 
 
3. Considerando as demandas de sua Divisão/Inspetoria, que tipo de auditoria 

seria mais útil?  
 

(  ) Auditorias focadas em eficiência, eficácia, efetividade e eqüidade dos 
Programas de Governo 
(   ) Auditoria focadas em eficiência e eficácia nos produtos e processos de 

órgãos e entidades públicas 

Por quê?_______________________________________________________ 
 
4. Em sua opinião, a ineficiência nos processos e nos controles internos dos 

órgãos/entidades influencia as auditorias de conformidade, ou seja, aquelas 
cujo foco é o confronto entre a situação encontrada e o mandamento legal? 

 

(    ) sim   (    ) não 

 

Por quê?_______________________________________________________ 

5. Se você respondeu “sim” marque TODAS as alternativas com as quais você 
CONCORDA: 

 



 

(    ) prejudica um pouco 
(    ) prejudica muito 
(    ) não prejudica 
(    ) inviabiliza algumas investigações 
(    ) dificulta responsabilizações 
 
 
6. Quais as maiores dificuldades para a realização de auditorias com foco na 

eficiência e/ou eficácia e/ou, efetividade pela sua Divisão/Inspetoria?   
 
 
7. Quais são as suas sugestões para que seja possível a realização de 

auditorias dessa natureza pela sua Divisão/Inspetoria? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


