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RESUMO 
 
 
 

  Este trabalho tem por objetivo principal apresentar uma proposta de 

implantação, nas atividades de auditoria da nova Sudene, de instrumentos 

voltados para a avaliação do impacto no âmbito econômico e social sobre as 

linhas de ações que venham a ser implementadas pela nova instituição com o 

objetivo de cumprir o seu papel institucional. 

  Face ao cenário político e econômico dos últimos anos, Reforma do 

Estado, extinção da Sudene, proposta de recriação da mesma, urge a 

necessidade que a auditoria pertencente à nova instituição não mais se limite 

ao exame do processo, mas, amplie suas avaliações para o resultado. 

  Como os procedimentos realizados pela auditoria da extinta Sudene 

não alcançavam a efetividade dos projetos por ela examinados, se limitando 

basicamente ao aspecto da legalidade, a antiga instituição se ressentia por 

parte da auditoria, de avaliações que permitissem a visualização do impacto 

econômico e social na região, provenientes dos projetos por ela desenvolvidos. 

  É possível direcionar os trabalhos de auditoria para avaliar a 

efetividade dos projetos incentivados na região, na medida em que as 

metodologias voltadas para o impacto sejam inseridas nos seus 

procedimentos. 

  Os modelos não são excludentes, sendo viável utilizar os dois 

modelos (processo/resultado) de modo que os trabalhos de auditoria atendam 

aos aspectos da legalidade, autenticidade, economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research has as main objective the presentation of a proposal for 

Implantation of Instruments for Social and economic impact evaluation in the 

auditing activities in accordance with the new policies that will be adopted by 

the new SUDENE, supporting its institutional mission. 

The methodology adopted was the exploratory research, based in data 

obtained through acting direct observation of process, secondary data, and 

scientific publications. 

 Based Politic and economic scene of the last years, government 

reformation, extinguishing of the SUDENE and its new implementation, is 

urgent the necessity the Audit department of this new institution do not be 

limited to the examination of the process, but that extends its evaluation of 

results. Providing resources to this new institution evaluate the results of its new 

lines of action. 

 As the procedures adopted by the Auditing department of old SUDENE, 

did not reach the effectiveness of the project examined, limited basically to 

aspect of the legality, the institution resented the necessity of reports to provide 

an evaluation of economic and social impact of its projects on the region. 

 It is possible to direct the auditing activities to evaluate the effectiveness of 

projects with fiscal incentives in the region, as the methodologies related to 

impact are inserted in its procedures. 

 The auditing models are not exculpatory; in fact it is viable the use of both 

models (Process/result), and they can attend the aspects related to legality, 

authenticity, low costs, efficiency and effectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

  Este trabalho tem por objetivo final apresentar uma proposta de 

implantação de uma metodologia a ser empregada nas atividades de auditoria 

da nova SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, 

procurando aproveitar os aspectos positivos constantes entre dois modelos 

administrativos: o.convencional que é direcionado para o processo e o modelo 

gerencial caracterizado por estar voltado para o resultado. 

  Os objetivos secundários a serem obtidos durante o 

desenvolvimento deste trabalho têm as seguintes metas a serem atingidas: 

1) Confirmar que o cenário apresentado depois do Plano(1) Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado (1997), CPI do FINOR(2) (2001) que 

resultou na extinção da Sudene, e mais recentemente a criação do 

Grupo(3) de Trabalho Interministerial para a recriação da SUDENE - GTI 

(2003), são sinalizações contextuais que direcionam a auditoria da nova 

instituição implantar nos seus procedimentos uma metodologia voltada 

para o impacto; 

2) Analisar a metodologia utilizada pela auditoria da extinta Sudene no 

âmbito da economicidade, eficácia, eficiência e legalidade; apurando o 

seu alcance dentro destes aspectos; 

3) Apresentar um modelo de metodologia direcionada para apurar a 

efetividade dos projetos gerenciados pela nova instituição; 

4) Propor um modelo síntese que combine a utilização dos dois modelos 

processo e resultado, atingindo-se os aspectos da economicidade, 

eficácia, eficiência, legalidade e  efetividade. 
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  Diante do cenário que se apresentou para as atividades de auditoria 

da extinta Sudene nos últimos anos com a apresentação do Plano Diretor de 

Reforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso e a extinção da 

Sudene pela CPI do FINOR, mais a proposta de recriação da mesma no 

governo de Luis Inácio Lula da Silva, surgem questões que devem ser 

respondidas para a compreensão e adequação das atividades da auditoria na 

nova instituição ao contexto que a sociedade lhe impõe, conforme: 

1. O contexto, Reforma do Estado, extinção da Sudene, e sua recriação 

sinalizam para uma mudança de foco, processo versus resultado, nos 

procedimentos da auditoria da nova instituição?   

2.  Os procedimentos até então vigentes adotados pela auditoria da extinta 

Sudene alcançavam a economicidade, eficácia, efetividade e legalidade 

dos projetos incentivados? 

3. É possível direcionar os trabalhos de auditoria para avaliar a efetividade 

dos projetos incentivados na região? 

4. É viável utilizar os dois modelos (processo/resultado) de modo que os 

trabalhos de auditoria atendam aos aspectos da legalidade, 

autenticidade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade? 

  As hipóteses desenvolvidas diante deste quadro possuem um viés 

positivista que procura fortalecer os sistemas de controle da nova instituição 

com a adaptação da mesma ao novo cenário.  

 

1) A apresentação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado por 

Bresser Pereira foi o início de um processo no Brasil que norteou as 

atividades de auditoria no serviço público a adotarem uma metodologia 

de avaliação de impacto, reforçando-se, no caso da extinta Sudene, com 

o advento da CPI do FINOR que demonstrou a falta de efetividade dos 

projetos incentivados, gerando implicitamente uma necessidade de 

adequação dos procedimentos desenvolvidos pela auditoria na nova 

Sudene; 

2) O foco dos trabalhos realizados pelo Departamento de auditoria voltado 

para a legalidade do processo, não é mais suficiente para atender as 

novas exigências impostas pela sociedade aos trabalhos de auditoria, 
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3) sendo necessário à inclusão de uma metodologia que realize a 

avaliação do impacto no âmbito social, econômico e ambiental; 

4) A inclusão de uma metodologia voltada para apurar o impacto na 

sociedade dos investimentos realizados em projetos na região de modo 

que se apure a efetividade dos mesmos, representa um avanço nos 

procedimentos utilizados pela auditoria no sentido de que os seus 

trabalhos estarão voltados para os anseios da sociedade;. 

5) Os modelos não são excludentes, se completam de forma que a sua 

execução poderá ser realizada independentemente uma da outra. 

  O estudo pretende abordar, o modelo metodológico empregado pela 

auditoria da extinta Sudene nos últimos cinco anos antes da sua extinção 

(2001), como exemplo de auditoria voltada para o processo, que tinha no 

aspecto da legalidade seu principal objeto a ser examinado. 

  A nova estrutura organizacional não será alvo de análise, podendo 

ser mencionada de forma secundária. O estudo ficará restrito ao 

desenvolvimento de uma metodologia a ser empregada pela nova instituição. 

  A inclusão de uma ferramenta que avalie o impacto na dimensão da 

efetividade dos projetos nas práticas metodológicas das atividades de auditoria 

representam um grande avanço dos sistemas de controle do governo federal, 

propiciando uma reavaliação das políticas públicas implementadas. Dentro dos 

processos de planejamentos, a avaliação de impacto representa uma 

checagem não só das metas, mas, também dos objetivos (situação imaginária 

desejada) tornando mais claros as diretrizes ou atividades a serem 

desenvolvidas para se atingir as mudanças desejadas (impacto esperado) na 

sociedade, seja no âmbito econômico, social ou ambiental.  

  Diante cada vez mais da escassez de recursos econômicos e 

ambientais os governos não podem mais desprezar os instrumentos de 

aferição das atividades desenvolvidas pelos mesmos, pois, a consolidação dos 

sistemas democráticos, principalmente na América Latina, nos últimos anos 

tende a traduzir-se em uma maior participação da sociedade na gerencia das 

atividades governamentais.  

  Em um sistema democrático participativo a sociedade passa não só 

a participar das decisões políticas através do voto eleitoral, naturalmente a sua 

participação nas decisões políticas ampliam-se na medida em que o seu 



12 
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empoderamento(1) político, cresce com a prática do exercício democrático. Em 

decorrência podemos dizer que esta sociedade estará mais atenta as efetivas 

mudanças de caráter econômicos, sociais ou ambientais resultantes das ações 

governamentais. 

   Os procedimentos e técnicas de auditoria não podem mais se limitar 

apenas a apurar a eficiência e eficácia do processo de um projeto no âmbito 

das realizações da metas programadas, verificando apenas a eficácia e 

eficiência do processo, atividades, de um projeto, sem verificar os efeitos que 

este projeto provocará em determinada população.  

  A avaliação de impacto no prisma da efetividade não está só voltada 

para apurar os valores monetários, riqueza material, mas, também, os 

benefícios que estes produzem como o bem estar social e o empoderamento 

da população. 

  No caso das atividades de auditoria da extinta SUDENE, a 

metodologia praticada pelo departamento restringia-se a análise do processo, 

não alcançando a apuração da efetividade. Infelizmente a auditoria chancelava 

projetos muitas vezes inadequados, no seu nascedouro, no aspecto da 

efetividade destes para com a população a ser beneficiada, pois, não se 

verificava o impacto econômico e social que estes projetos deveriam 

proporcionar na região de sua implantação, mas, apenas os aspectos legais 

através das técnicas de rastreamento dos recursos. 

  A ampliação das técnicas metodológica a serem utilizadas pelas 

atividades de auditoria necessita de um corpo técnico capaz para desenvolvê-

los dentro dos princípios de economicidade, eficiência, eficácia e possibilitando 

que os trabalhos de auditoria alcancem a efetividade diante da sociedade.  

  A relação custo-benefício das atividades de auditoria partindo-se do 

ponto de vista meramente econômico tende a maximizar a redução dos custos, 

ou seja, os investimentos em qualificação dos técnicos são vistos como uma 

despesa, que em se aumentando reduzem a eficiência das atividades de 

auditoria. 

   Já do ponto de vista social, a relação do custo-benefício das 

atividades da auditoria foca a variável dos benefícios. Aumentando-se os 

investimentos em qualificação do corpo técnico, aumenta-se o benefício 
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resultante, conseqüentemente, a eficiência definida como a relação entre os 

produtos (benefício) e insumos (custo), aumenta.  

  Claro está que se deve procurar o ponto de equilíbrio entre as duas 

variáveis, custo-benefício, evitando-se a focalização nos extremos, pois, isto 

resulta na falta de efetividade da auditoria.  

  No primeiro capítulo encontram-se os principais acontecimentos nos 

últimos anos, no âmbito político e administrativo, que sinalizaram para a 

necessidade do emprego, por parte da auditoria da nova Sudene, de 

procedimentos metodológicos de avaliação de impacto nos projetos a serem 

financiados pela nova instituição.  

  Demonstrando à contextualização que resultou na reforma da 

administração pública no Brasil. Os fatores econômicos, financeiros, sociais e 

políticos que ocorreram no mundo nos últimos anos, servindo de base para ao 

Plano diretor de Reforma do Aparelho do Estado (1997). Plano proposto no 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso através da criação do 

Ministério de Administração e Reforma do Estado que teve o ministro Luiz 

Carlos Bresser Pereira como principal mentor, descrevendo seu 

direcionamento para a implantação por parte das entidades públicas de uma 

administração voltada para a avaliação do resultado. 

  Em seguida será tratado, no mesmo capítulo, da falta de efetividade 

dos projetos do FINOR com relação ao não alcance dos objetivos institucionais 

da extinta Sudene, quanto à geração de empregos diretos, fato este, 

demonstrado no relatório produzido pela CPI do FINOR, em 2001, culminando, 

junto com as denúncias de corrupção, no aceleramento do processo de 

extinção da entidade. 

  A análise deste fato terá o propósito de mostrar que o fato em si é 

um dos motivos demonstram a necessidade de adoção de uma metodologia de 

aferição da efetividade nos procedimentos metodológicos de controle da nova 

Sudene. 

  O segundo capítulo discorrerá sobre a auditoria convencional, 

direcionada para a legalidade do processo, apresentando um breve histórico 

contendo a origem da auditoria, sua evolução e seus objetos de investigações 

nos setores privados e públicos no Brasil. O cenário evolutivo das atividades de 

auditoria no Brasil, para a parti deste contexto focalizar nos procedimentos 
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utilizados pela auditoria da extinta Sudene, analisando o seu alcance nos 

aspectos da economicidade, eficácia, eficiência e legalidade do processo de 

implantação dos projetos que receberam os benefícios dos recursos do FINOR, 

  No terceiro capítulo será apresentada a proposta metodológica a ser 

incluída nos procedimentos da auditoria da nova Sudene, voltados para apurar 

a efetividade dos programas desenvolvidos pela nova instituição. O capítulo 

será constituído inicialmente com a definição dos conceitos que norteiam a 

avaliação do impacto, seguindo-se dos motivos que levam a necessidade de 

inclusão desta metodologia nos procedimentos da auditoria serão 

apresentadas estratégias metodológicas que podem ser utilizadas na avaliação 

de projetos voltados para o desenvolvimento econômico-social da região, sua 

aplicabilidade nos procedimentos da auditoria e por final o seu alcance e 

deficiências a serem considerados. 

  No quarto e último capítulo será realizada uma comparação entre os 

modelos metodológicos apresentados analisando-se os aspectos positivos de 

cada modelo no âmbito da economicidade, eficácia, eficiência, legalidade e 

efetividade, para em seguida propor um modelo síntese que disponibilize de 

ambas ferramentas para possíveis utilizações quando for necessário.  

  O tipo de pesquisa a ser desenvolvida, neste trabalho, será 

classificado, quanto ao fim como exploratória(1) na medida em que procura-se 

descrever os procedimentos metodológicos praticados pela auditoria da extinta 

Sudene. Quanto aos meios de investigação a pesquisa se realizará através dos 

recursos da pesquisa bibliográfica, documental, e da utilização dos recursos da 

observação direta.  

  As amostras apresentadas neste trabalho serão constituídas 

simulações com casos hipotéticos, procurando espelhar a realidade dos 

projetos já beneficiados com incentivos do FINOR na região Nordeste. Quanto 

à metodologia de coleta de dados, utilizarei os seguintes métodos: 

1. Para o primeiro questionamento será utilizado o método de coleta de 

dados na literatura disponível e pesquisa documental; 

2. Na análise dos procedimentos da auditoria da extinta Sudene, serão 

obtidos dados através da observação participante, somando-se com a 

pesquisa documental (legislação, documentos, relatórios, etc). 
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3. O terceiro capítulo será realizado através da pesquisa literária e na 

utilização de dados secundários, exemplo: modelos já publicados por 

outros órgãos; 

4. O modelo síntese será desenvolvido através da utilização de pesquisa 

literária e de dados secundários. 

 

  A metodologia de análise dos dados será procedida através de uma 

análise descritiva analítica dos dados coletados procurando-se estabelecer 

uma relação entre as variáveis observadas para com as hipóteses ou questões 

levantadas. 

  As informações são, essencialmente, originárias de reflexões, 

argumentações, interpretações, análise e conclusões constantes na literatura. 

Também será utilizado tratamento quantitativo com a utilização de gráficos e 

tabelas.  

  O método apresentado trata-se de uma proposta de ferramenta a ser 

implantada. Não sendo, contudo, realizados testes desta metodologia com 

projetos que tenham sido  beneficiados com recursos do FINOR.  

  Porém, esta limitação não invalida a proposta que poderá ser 

executada nos desenvolvimentos dos trabalhos previstos para a auditoria da 

nova instituição, não só para projetos que venham a ser financiados, mas 

também, na avaliação de outras linhas de ação que a nova Sudene venha a 

gerir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
(1) MELO, Marcus André (org.). Reforma do Estado e Mudança Institucional no Brasil, in 

seminário A Reforma da Administração Pública: Possibilidades e Obstáculos (1998): Recife, 
Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 1999, p. 13. 

CAPÍTULO I 
 

 

CONTEXTO QUE SINALIZA A IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA 
VOLTADA PARA O IMPACTO 

 

 

1.1 REFORMA DO ESTADO 

 

1.1.1 Predominância da política neoliberal 

 

  O novo contexto mundial vem gerando controvérsia entre os 

estudiosos do fenômeno, existindo correntes de pensamento que defendem as 

idéias neoliberais, com a redução das funções do Estado, e outras escolas que 

tendem mais para os pensamentos socialistas, nos quais o Estado continua a 

ser peça fundamental para manter a equidade social. 

  A partir da década de 80 observamos a predominância das idéias 

neoliberais, que propagava a redução do tamanho do Estado, reduzindo-o ao 

exercício das atividades básicas, como segurança, saúde, educação. Ao 

mesmo tempo a política neoliberal propagava a implantação de instrumentos 

gerenciais na administração pública provenientes de modelos  retirados de 

empresas privadas que tinham o foco dos seus objetivos no resultado, 

contrapondo-se a administração burocrática convencional voltada para o 

processo. 

  Os países em desenvolvimento foram os principais laboratórios 

destes experimentos, e o Brasil inseriu-se neste contexto a partir da passagem 

do governo militar para o civil com o estabelecimento das eleições diretas, 

firmando-se uma linha política voltada para a abertura gradativa da econômica 

nacional.  

  Melo(1) discorre sobre a predominância neoliberal no Brasil da 

seguinte forma: assiste-se efetivamente ao triunfo de uma nova ordem liberal. 

A reforma do estado, na América Latina – convertida em laboratório de 

experimentos de inspiração neoliberal – e, particularmente no Brasil, inscreve-

se nesse duplo movimento de redefinição do papel do estado na economia e 
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(3) CHESNAIS, François, a Mundialização do Capital, São Paulo, Editora: Xamâ, 1996, p. 27-28. 

de reconversão das bases de intervenção do estado na esfera social. 

  A posição da corrente política neoliberal considera que todas as 

mazelas ou ineficiências ocorridas no mercado são decorrentes da ineficiência 

do Estado que se tornou grande demais, corrupto e incapaz de gerir a 

economia mundial sendo necessário diminuir o tamanho do Estado deixando o 

mercado livre de intervenções que nem sempre são eficazes para a economia.  

  Azevedo(1) descreve a justificativa neoliberal sobre a crise do estado 

colocando que “as correntes neoliberais explicam fundamentalmente a crise do 

Estado no países desenvolvidos, a partir de meados dos anos 70, com uma 

decorrência direta das políticas de “Welfare State”, levadas a cabo nas 

democracias ocidentais nas décadas de 50 e 60 (Offe, 1984). Estas políticas 

teriam criado um excesso de demandas para o sistema político, a saturação da 

agenda governamental e um crescimento geométrico dos gastos sociais 

incompatíveis com a capacidade de arrecadação do Estado”  (1998, p. 118). 

  A associação da política neoliberal com a introdução de uma 

administração voltada para o resultado deve-se as semelhanças nas 

concepções conceituais da administração no serviço público, pois, ambas 

sugeriam o foco no resultado, com a redução da máquina estatal, dando ênfase 

aos conceitos de economicidade, eficácia, eficiência no processo e efetividade 

dos resultados. 

  Pereira(2) apresenta sua análise sobre a concepção neoliberal e a 

administração gerencial colocando que “o neoliberalismo surgiu de uma reação 

contra a crise do Estado e por isso passou a ser identificado com cortes nos 

gastos e o projeto de reduzir o tamanho do Estado. Logo, porém, tornou-se 

para as administrações socialdemocratas que o o ajuste fiscal não era uma 

proposta de cunho ideológico, mas condição necessária para qualquer governo 

forte e efetivo” (1998, p. 32). 

  Contudo, Chesnais(3), em a Mundialização do Capital, analisa os 

efeitos resultantes desta liberalização, alertando para concentração de renda e 

o descompromisso desta com os aspectos sociais, “O 
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problema, já a esse nível, é que a liberalização e a desregulamentação, 

combinadas com as possibilidades proporcionadas pelas novas tecnologias de 

comunicação decuplicaram a capacidade intrínseca do capital produtivo de se 

comprometer e descomprometer, de investir e desinvestir; numa palavra, sua 

propensão à mobilidade. Agora o capital está à vontade para pôr em 

concorrência as diferenças no preço da força de trabalho entre um país – e, se 

for o caso, uma parte do mundo – e outro. Para isso, o capital concentrado 

pode atuar, seja pela via do investimento, seja pela da terceirização,”  (1996, p. 

27-28). 

  Não só os conceitos ideológicos neoliberais implicaram na reforma 

do Estado, o processo decorrente da globalização ou mundialização 

caracterizados com o surgimento das agências multilaterais (ONU, FMI, OMC, 

BIRD, etc.), o crescimento das empresas multinacionais, a abertura do 

comércio internacional (GATT, OMC), o desenvolvimento das organizações 

não governamentais (ONGS), e a formação dos blocos econômicos como: 

Comunidade Européia, ALCA, MERCOSUL, NAFTA, nas últimas décadas, 

também foram fatores que contribuíram para o estabelecimento de um novo 

contexto de intervenção do Estado na sociedade. 

  Politicamente as relações internacionais continuam a desenvolver-se 

em um ambiente anárquico, porém, os paises mantêm suas interferências nas 

políticas internas e externas, contudo, o grau do poder de interferência dos 

agentes externos apresenta-se cada vez mais forte nos paises 

subdesenvolvidos, sendo em menor grau nos países desenvolvidos 

provavelmente em decorrência do poder econômico e militar que estes paises 

possuem. 

  A política neoliberal com a ausência da intervenção do Estado na 

economia deixando o capitalismo sem um norte para o social, mas, apenas 

focado no princípio do lucro, vem gerando cada vez mais uma zona de 

excluídos, pois, nem todos se enquadram no “perfil competitivo” estabelecido 

pelos neoliberais como pressuposto para sobreviver em um hipotético mercado 

perfeito. 
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1.1.2 Reforma Administrativa do Estado no Mundo após a crise 

financeira da década de 70 

 

  Diante dos fatores que caracterizaram o processo da globalização 

citado anteriormente, predominância das idéias neoliberais, após a crise 

financeira na década de 70, o modelo administrativo do Estado tradicional 

sofreu um duro golpe, com a ascensão dos conservadores na Grã-Bretanha 

(1979) e dos republicanos nos Estados Unidos (1980) representando grupos 

que na época eram contrários ao consenso social pró-Welfare State. 
  Para Abrucio (1) um dos fatores que enfraqueceu os alicerces do 

antigo modelo de Estado, modelo burocrático weberiano, foi o fato do mesmo já 

não atender mais os anseios da sociedade, pois, após as crises financeiras 

ocorridas na década de 70, as atividades do Estado nas dimensões 

econômicas, sociais (welfare states) e administrativas requeriam uma carga 

tributária que a sociedade não estava mais disposta a pagar, quebrando o 

consenso social que antes serviu de sustentação ao modelo Keynesiano. 

  O foco no processo, normas e regulamentos, pela administração 

burocrática clássica obtiveram mais relevância que na administração por 

resultados, ou seja, o meio passou a ser o fim, conseqüentemente, a efetividade, 

alcance dos resultados pretendidos dos projetos desenvolvidos, tornaram-se 

secundários. 

  Pacheco(2) comenta com grande propriedade que “como a 

responsabilidade dos administradores estavam voltados para o processo, 

condicionando a accountability à auditoria de processos, posto que o que estava 

em questão era antes a probidade do governo, e não sua capacidade de 

performace”, (1999, p. 227,). 

  A administração burocrática é um modelo estrutural, servindo como 

ponto de partida ou referência para os demais modelos de organizações que 

venham a ser desenvolvidos. É visível que o modelo burocrático precisa evoluir, 

suas deficiências, conforme já citadas, prejudicam o alcance da efetividade de 

uma organização para com a sociedade. 



20 

  

(1) ABRUCIO, Fernando Luiz “Os avanços e os dilemas do modelo pós-burocrático: a reforma 
da administração pública à luz da experiência internacional recente” in BRESSER 
PEREIRA, Luiz Carlos & SPINK, Peter (orgs.) Reforma do Estado e administração pública 
gerencial, Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 173-200, 1998. 

(2) JENKINS, Kate. A Reforma do Serviço Público no Reino Unido in BRESSER PEREIRA, Luiz 
Carlos & SPINK, Peter (og.) Reforma do Estado e administração pública gerencial, Rio de janeiro 
Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998. 

  As principais falhas do modelo burocrático: falta de intercâmbio do 

sistema com seu ambiente externo e a negligência aos fatores internos quanto à 

organização informal existente dentro de uma organização formal, podem ter 

contribuído para a quebra do consenso social, já mencionado por Abrucio(1), 

favorecendo o discurso dos defensores de um novo modelo organizacional, o 

modelo gerencial, com alicerces no neoliberalismo. 

  O modelo de administração gerencial predominou inicialmente nos 

paises de origem anglo-saxões, baseado no discurso neoliberal, com a ascensão 

dos conservadores na Inglaterra e dos republicanos nos Estados Unidos, no fim 

da década de 70 e inicio da década de 80, o modelo extraído do setor privado, 

motivado por princípios de economicidade, eficácia, eficiência e efetividade, 

dentro de um viés capitalista. 

  O grau de implantação das reformas ocorridas nos demais paises 

variou de acordo com a política e cultura destes, entretanto, com a queda do 

socialismo europeu, a hegemonia do sistema capitalista, impôs, principalmente 

aos paises em desenvolvimento, a implantação do modelo gerencial.  

  Alguns exemplos de controles implantados dentro do modelo 

gerencial com o foco para o resultado atentando-se para a efetividade dos 

projetos, ocorreram em paises de origem anglo-saxões como Grã-bretanha e 

Nova Zelândia, dando seqüência as Reformas do Estado dentro de um viés 

neoliberal. 

  Jenkins (2) relata em seu texto A reforma do Serviço Público no 

Reino Unido que a Grã-bretanha adotou o Programa de Escrutinos, 

destinando-se a revisar e avaliar uma área específica de uma política, ou 

programa. Definindo os Escrutinos como “um processo de revisão e avaliação 

que examinava uma área específica de uma política, ou programa, no que dizia 

respeito aos gastos, e fazia algumas perguntas simples sobre as suas 

operações, do tipo “quanto custou”, “quem foi o responsável “ e “quais foram os 

resultados”, (1998, p. 204). 

  Em paises como a Austrália, França, Suécia e Nova Zelândia 

também foram realizadas reformas no aparelho do Estado dentro conceitos 

gerencias. Além da redução dos desperdícios no serviço público enfatizando a 
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economicidade, as reformas tiveram na implantação de instrumentos voltados 

para o impacto, como características. 

  No caso, por exemplo, da Nova Zelândia, Richardson (1) cita como 

um dos princípios chave da reforma administrativa no setor público da Nova 

Zelândia a accountability considerando que “o conceito de accountability 

precisa ser tão fundamental para o setor público quanto o é para o setor 

privado. Para ter sentido, a accountability precisa envolver níveis específicos 

de desempenho, liberdade administrativa para buscar os resultados e sanções 

por falhas. Portanto, uma relação efetiva de accountability exige: especificação 

antecipada dos níveis de desempenho; autoridade para determinar como os 

recursos serão empregados para produzir os resultados desejados; um 

processo de avaliação para saber se os resultados foram obtidos.”  

  Em resumo, os modelos tiveram suas especificidades, contudo, 

predominou-se a implantação de ferramentas de avaliações de desempenho 

voltadas para se determinar à efetividade, possibilitando com que uma agência 

de serviços públicos traduza, em termos de resultados, o investimento advindo 

de impostos, procurando-se determinar, com isto, quais as linhas de ações 

mais efetivas para que se alcancem as metas do programa. Pode-se dizer que 

o compromisso com a idéia de avaliar resultados é a base essencial do 

movimento global de reforma do setor público nos últimos anos. 

  Abrucio,(2) menciona que “Em âmbito mundial, a administração pública 

encontra-se hoje num contexto que os historiadores chamam de revolucionário. 

Novos conceitos surgem para combater os antigos – administração por objetivos, 

downsizing, serviços públicos voltados pra o consumidor, empowerment, 

pagamento por desempenho, qualidade total, diversas formas de 

descentralização; todas essas propostas, é mais algumas outras, fazem parte de 

um conjunto de medidas cuja finalidade é modificar, no nível mais abrangente 

possível, os parâmetros da organização burocrática.” (1998, p.173-174) 
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  O modelo por resultado é uma grande ferramenta que pode ser 

utilizada para tornar o controle da sociedade sobre o aparelho do Estado desde 

que estes conceitos de economicidade, eficácia, eficiência e efetividade estejam 

voltados para o desenvolvimento social, de forma que a sociedade, venha a 

cobrar do governo os resultados dos programas por ele desenvolvidos.  

  O novo modelo representa um avanço da administração burocrática 

no sentido de corrigir as suas principais falhas que o distanciava da sociedade, 

ambiente externo, contudo, não podemos desconsiderar as virtudes dos 

princípios básicos do modelo burocrático tradicional voltado para o processo , 

dentro de um viés da legalidade. 
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1.1.3 A proposta de modelo de aparelho do Estado, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso 

 

  É na da década de 80 que o Brasil sai do regime autoritário militar 

para a o restabelecimento do controle civil através de eleições diretas. Forma-

se uma aliança política de centro direita, que se mantém no poder até as 

ultimas eleições realizadas em 2002, com o propósito de realizar a reforma do 

Estado dentro de um viés neoliberal.  

  Dos presidentes que sucederam durante o período da Nova 

República podemos destacar Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso. 

O primeiro estabeleceu de forma mais agressiva a abertura econômica do país, 

com a redução das taxas sobre produtos importados e o início das 

privatizações, enquanto que o governo de Fernando Henrique Cardoso deu 

continuidade a esta política, tendo criado no inicio do seu primeiro mandato, o 

Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, elaborando o 

Plano diretor da Reforma do Estado, que teve o Ministro Luís Carlos Bresser 

Pereira como principal mentor.  

  A proposta do governo contida no Plano Diretor da Reforma do 

Estado(1) era de fortalecer a competência administrativa do centro e a 

autonomia das agências e das organizações sociais. O elo de ligação entre os 

dois sistemas seria o contrato de gestão, que o núcleo estratégico deveria 

aprender a definir e controlar, e as agências e organizações sociais, a executar. 

  A reforma do aparelho estatal partia da existência de quatro setores 

dentro do Estado: o núcleo estratégico do Estado; as atividades exclusivas de 

Estado; os serviços não-exclusivos ou competitivos e a produção de bens e 

serviços para o mercado. 

  As principais medidas previstas para serem implantadas eram: 

• Rever as estruturas e competências dos órgãos e entidades da 

administração federal, visando a redução de níveis hierárquicos, a 

adoção de formatos organizacionais mais leves e flexíveis e a 

descentralização de competências para Estados e Municípios; 

• Estimular o planejamento estratégico em todos os órgão e entidades, 

compreendendo a definição de missão, objetivo e metas, conjugada à 
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• implantação de indicadores de desempenho e de processos contínuos 

de melhoria da gestão; 

• Melhorar o desempenho na prestação de serviços públicos típicos de 

Estado, em atividades como arrecadação, segurança e previdência 

social, mediante implantação de Agências Executivas, com maior 

autonomia administrativa e controle com ênfase nos resultados 

alcançados, mediante contrato de gestão. 

  O processo desencadeado no governo de Fernando Henrique 

Cardoso no seu primeiro mandato concentrou-se mais nas privatizações, a 

partir de 1995, do que na qualificação das empresas estatais em agências 

executivas, com a utilização do contrato de gestão. 

  Foram criadas as agências regulatórias (ANA, ANEEL, ANP, ANVS, 

outras) previstas como atividades exclusivas do Estado e apenas uma agência 

executiva originária de uma autarquia do governo federal; o INMETRO – 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que 

passou ao status de agência executiva após a publicação da Lei nº 9.649 em 

27 de maio de 1998.  

   A utilização do contrato de gestão concentrou-se nas empresas 

públicas da administração indireta pertencente a serviços não exclusivos do 

Estado, conforme: empresas do grupo Vale do Rio Doce (1991-1996); 

empresas da Petrobrás (1994-1996) e a Fundação das Pioneiras Sociais f(em 

vigor até os dias atuais). 

  Tais iniciativas em empresas de economia mista foram consideradas 

satisfatórias pelas mesmas, no entanto, alguns fatores não permitiram a 

continuidade do programa(1), tais como: falta de acompanhamento dos 

Ministérios, desativando as equipes técnicas supervisoras, autonomia limitada 

somente para a implantação de uma política de pessoal, o processo de 

licitação continuou atrelado a Lei 8.666/93, a prioridade gerencial passou a ser 

a redução de despesas com pessoal, entre outros fatores que terminaram por 

tornar pífio a reforma do Estado no governo de FHC.  
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1.2 PROCESSO DE EXTINÇÃO DA SUDENE 

 

1.2.1 Contexto histórico da Sudene 

  A Sudene foi instituída no ano de 1959, na época a Região Nordeste 

correspondia a 31% da população brasileira, participando com 13% da renda 

nacional com uma na renda per capita 58% inferior à do País. O Nordeste 

passava por mais um período cíclico da seca e o povo nordestino apresentava 

índices de qualidade de vida inferiores em relação ao País, conforme: 

TABELA: 1.1 

1960  ESPECIFICAÇÃO 

NORDESTE BRASIL ∆% 

Taxa de mortalidade infantil (% p/1.000 
nascidos vivos) 

155 118 24% 

Analfabetismo 59% 40% 32% 

Esperança de vida  43 anos 52 anos 21% 

I.D.H 0,29 0,49 69% 

FONTE: BOLETIM CONJUNTURAL – NORDESTE DO BRASIL AGOSTO/2000 P.227  

  O Nordeste possuía uma taxa de mortalidade infantil 24% superior a 

do País, analfabetismo 32% acima, esperança de vida 21% menor que a do 

país e um índice de desenvolvimento humano quase 70% inferior a do Brasil.  

  A mobilização da sociedade, especificamente da Igreja católica, em 

prol de ações que possibilitassem o desenvolvimento econômico e social da 

região, I encontro dos Bispos do Nordeste (Campina Grande – PB) em 1956, 

foi um dos principais fatores que resultou na criação da SUDENE, conforme 

podemos observar no discurso do então Presidente Juscelino Kubistschek (1), 

julho de 1959: “ Ao concluir a assinatura destes decretos, quero congratular-me 

com todos os Bispos e Arcebispos do Nordeste e a extraordinária figura de D. 

Hélder. Foram todos a alma e a ação desse movimento, que já vai prestando 

assinalados serviços ao Nordeste e que, agora, com novas providências, ainda 

maiores benefícios levará àquela grande Região do País. O movimento de 

Bispos e Arcebispos foi de tal amplitude que a própria SUDENE e o 

CONDENO,  que surgiram depois, vieram como complemento do admirável 

trabalho que a Igreja realiza no Nordeste. Compreendo bem, agora, as 

palavras que Dom Hélder, há dois ou três anos passados, me dizia sobre o 

papel da Igreja no Brasil: que ela devia caminhar 
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ao encontro do povo para realizar obras que, pelo seu sentido econômico, 

dessem às populações o ampara e o conforto necessários. “ 

  Outro fato histórico que também contribuiu foi o relatório do Coronel 

do Exército, Orlando Ramagem(1), designado pelo Presidente Juscelino 

Kubistschek a apurar as denúncias de exploração dos flagelados atingidos pela 

seca (1958), tal relatório apresentou a seguinte sugestão no combate a seca: 

“Criação imediata de uma Comissão constituída de elementos de reconhecida 

capacidade técnica, onde se façam também presentes elementos dos Estados-

Maiores das Forças Armadas, com a missão de Estudo e Planejamento do 

combate ao flagelo da seca; posteriormente, realizado o trabalho, criação de 

uma órgão executivo desse planejamento com autoridade legal para atuar, à 

semelhança do previsto para o plano de valorização econômica da Amazônia e 

da Comissão do Vale do São Francisco, é claro, com as modificações e 

adaptações ditadas pela conjuntura nordestina, uma vez que não existe, no 

momento, um órgão controlador para planificar a aplicação do que dispõe o 

Artigo 19 da Constituição, que prevê a utilização de cerca de três por cento da 

renda tributária da União no combate à seca do Nordeste.” 

  Um ano depois do relatório do Coronel Ramagem, o Presidente 

Juscelino Kubitschek instalou o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do 

Nordeste CODENO institucionalizando a Operação Nordeste, 25/04/1959, 

vindo a ser criada a SUDENE no mesmo ano através da Lei 3.962, de 15 de 

dezembro de 1959, com a atribuição de promover o desenvolvimento do 

Nordeste; realizar estudos, pesquisas e diagnósticos; atuar no planejamento e 

na coordenação dos investimentos federais na Região. 

  Atualmente a população nordestina corresponde a 28% da 

população brasileira com uma participação na renda nacional de 17% e uma 

renda per capita de 40% inferior à do país. Os índices sociais continuam a 

apresentar diferenças, de acordo com a tabela demonstrada a seguir: 
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TABELA 1.2 

1999  ESPECIFICAÇÃO 

NORDESTE BRASIL ∆% 

Taxa de mortalidade infantil (% p/1.000 
nascidos vivos) 

59 37 37% 

Analfabetismo (15 anos e mais) 27% 13% 52% 

Esperança de vida  65 anos 68 anos 5% 

I.D.H 0,60 0,83 38% 

FONTE: BOLETIM CONJUNTURAL – NORDESTE DO BRASIL AGOSTO/2000 P.227  

 

  A diferença entre o Índice de Desenvolvimento Humano (I.D.H) do 

Nordeste com o do País em 1999 reduziu 44%, comparado com 1960, ou seja, 

passou de 69% (1960) para 38% em 1999.  Contudo, o Nordeste continua 

defasado em relação ao País chegando a em certas áreas aumentar as 

disparidades sociais como a taxa de mortalidade infantil que apresentou uma 

piora de 54%, de 24% (1960) para 37% (1999) e o analfabetismo infantil 

apresentando um aumento de 62%, de 32% (1960) para 52% (1999).  

  Concluímos que, no geral, o Nordeste melhorou tanto 

economicamente quanto socialmente em relação à época da sua criação, 

comparando-o com o Brasil, entretanto, continua apresentando diferença 

gritante em relação ao País.  

  Celso Furtado(1) evidencia que a instituição nasceu de uma vontade 

política decorrente de uma pressão social que uniu politicamente uma região, 

como cita o próprio Celso Furtado: “O conceito de Nordeste surgiu com a 

SUDENE. A SUDENE delimitou o Nordeste”. “Isso”, continuou Celso furtado, 

“Se oficializou, depois, por uma lei (3.692, de 15.12.59) que criou uma região 

política... a lei da SUDENE. Foi quando se criou essa história de que o 

Nordeste tem reivindicações comuns, problemas comuns e é uma região árida. 

Essa foi à razão de ser da SUDENE – criar um fato político, uma consciência 

de solidariedade na região, que juntasse governadores tão diferentes e tão 

vaidosos, cada uma puxando a brasa para o seu lado. Foi o que conseguiu a 

SUDENE. “ 

  A mudança do paradigma político no cenário mundial com a 

predominância das idéias neoliberais propagando a redução do tamanho do 
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Estado foi, provavelmente, um dos principais fatores que levaram a processo 

de extinção da SUDENE. 

  Como a SUDENE, foi uma entidade criada com base no modelo 

keynesiano, ou seja, representa um instrumento do Estado que interfere na 

economia, a existência da entidade passou a ser um ponto contraditório na 

reforma da administração realizada no Brasil (1995), inspirada no modelo 

proposto pelos paises de origem anglo-saxões.  

  Diante desta visão voltada para o mercado, o direcionamento dos 

recursos passou para regiões que podem dar “certo”, no sentido econômico. 

Regiões menos capacitadas ou adaptadas ao sistema capitalista estarão fadas a 

exclusão como podemos observar no caso da África ou do Nordeste brasileiro.  

  Organizações como a T.V.A(1) – Tennessee Valley Authority, nos 

Estados Unidos, e a SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste tiveram, entretanto,  tratamentos diferenciados. A Tennesse Valley 

Authoritv continua como uma das maiores entidades dos Estados Unidos, 

enquanto que a SUDENE foi enfraquecida e posteriormente extinta pelo governo 

de Fernando Henrique Cardoso, evidenciando que o direcionamento da política 

de não interferência do Estado, foi voltado para os paises em desenvolvimento 

através de cortes dos gastos no setor público (ênfase a economicidade e 

eficiência) e a não interferência do Estado na economia.  

 

 

1.2.2 Fatores que culminaram na extinção da SUDENE 

 

  Porém, não só a predominância neoliberal foi um dos fatores que 

influenciaram na extinção, podemos acrescentar que a falta de articulação 

política dos governantes da região, verificada nas ausências dos governadores 

quando das reuniões do conselho deliberativo da extinta SUDENE, bem 

caracterizada nas palavras do último superintendente da SUDENE, Sr. Wagner 

Bittencourt(2) “Afinal, a crise de exaustão do atual modelo de integração 

nacional verticalizada lançou os Estados numa acirrada “guerra fiscal” que 

desfez o pacto pelo Nordeste,” (cito p. 22). 
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  Com o esvaziamento, a SUDENE se distanciou da sociedade 

restringindo-se quase que exclusivamente aos recursos do Fundo de Investimento 

do Nordeste – FINOR e mesmo estes não conseguiam dar um retorno esperado 

para a sociedade, conforme ficou evidenciado no Relatório da Comissão 

Parlamentar de Inquérito publicado em 10 de maio de 2001, veja tabela abaixo: 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS INCENTIVOS POR ESTADOS E QUANTIDADE DE EMPREGOS 

POR ESTADOS 

TABELA 1.3 

UF Qtde. de 

Projetos 

Percent Total Liberado Percent Empregos 

Previstos 

Empregos 

Gerados 

BA 436 16,95% 4.095.008.068,37 26,03% 151.445 51.742 

PE 528 20,52% 3.021.395.404,12 19,21% 161.328 62.041 

CE 442 17,18% 2.330.830.055,04 14,82% 109.611 55.464 

MG 190 7,38% 1.364.797.004,62 8,68% 57.855 33.497 

PB 322 12,51% 1.312.313.898,43 8,34% 59.061 19.635 

MA 212 8,24% 999.821.945,44 6,36% 35.079 7.752 

RN 161 6,26% 893.919.872,56 5,68% 42.955 17.336 

PI 156 6,06% 760.547.458,03 4,83% 21.883 10.704 

AL 67 2,60% 529.905.307,71 3,37% 16.503 8.046 

SE 59 2,29% 423.204.914,94 2,69% 20.723 9.498 

TOTAL 2.573 100,00% 15.731.743.929,26 100,00% 676.443 275.715 

FONTE: RELATÓRIO DA CPI DO FINOR, p.254 
 

  De acordo com os dados os números de empregos gerados atingiram 

apenas 41% do total previsto. 

  A corrupção também foi um dos motivos levantados contra a instituição, 

porém, o próprio relatório da CPI do FINOR(1), constata que apenas 9% dos recursos 

liberados foram malsucedidos, ou seja, 91% dos recursos foram destinados a 

projetos implantados ou em processo de implantação regular. Dentro destes 9%, 

considerados malsucedidos, boa parte decorre de fatores externos a própria 

administração da SUDENE, como a conjuntura econômica do país (influenciando 

nas liberações dos recursos, propiciando a caducidade dos projetos) má 
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administração das próprias empresas (desistência, extinção, falência, concordatas, 

fusão, cisão, incorporação, etc). totalizando 653 projetos, dos quais, 51 (2%) de um 

total de 2.573 foram efetivamente considerados desvios, ou seja, um percentual 

oficial de desvios baixo. 

 

 

1.3 O NOVO PARADIGMA INSTITUCIONAL 

 

1.3.1 Adene versus Sudene 

 

  A SUDENE foi extinta através da MP nº 2.145, em 02 de maio de 2001, 

criada em sua substituição a ADENE(1) – Agência de Desenvolvimento do Nordeste, 

e o FDN – Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que veio a substituir o FINOR – 

Fundo de Investimento do Nordeste. 

  Contudo, a ADENE nunca entrou em operação, ficando o Nordeste lesado 

neste período, a partir de maio de 2001, da presença de uma instituição 

representante da política regional do País para com a região Nordeste. A falta de 

uma política e planejamento para esta região ficou notória com a extinção da 

SUDENE e a inoperância da nova instituição criada em sua substituição.  

  A sociedade, porém, respondeu ao descaso do governo FHC com as 

políticas sociais, elegendo nas eleições para presidente realizadas no ano de 2002, 

pela primeira vez na história do País, um presidente socialista que teve como 

principal plataforma de campanha o equilíbrio social e regional e não o equilíbrio 

econômico e financeiro que servia de base do discurso do candidato do governo que 

representava a continuidade da política voltada para o equilíbrio monetário dentro de 

um viés neoliberal. 

  Este novo paradigma abre uma nova esperança para a instituição voltar a 

centralizar suas ações no desenvolvimento regional recuperando o seu espaço com 

a sociedade.  

   A nova realidade que se apresenta particularmente para as atividades da 

auditoria, requer uma nova postura partindo-se de uma administração burocrática 

voltada para o processo a uma administração agregada com conceitos gerenciais, 

onde os resultados alcançados, impactos esperados pela sociedade dos projetos, 



31 

 

passam a ser o novo foco dos trabalhos, não deixando, entretanto, de continuar a 

observar os aspectos da legalidade, legitimidade. 

.  Dando seguimento a reestruturação no serviço público o governo 

estabeleceu através do Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 2000, a nova 

estrutura do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal assim como 

também as finalidades, atividades e competências. Dentre as finalidades consta no 

Artigo 2º inciso II: comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas 

entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado, utilizando-se de técnicas de auditoria 

(Art.4º parágrafo 1º). 

  No mesmo decreto através do Artigo 14 menciona que as entidades da 

Administração Pública Federal Indireta, bem assim os serviços sociais autônomos, 

deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o suporte 

necessário de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a gestão e 

racionalizar as ações de controle.  

  Acrescentando, Art. 15, que a unidade de auditoria interna das entidades 

da Administração Pública Federal indireta e dos serviços sociais autônomos sujeita-

se à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e as unidades que integram. 

  Com um novo caminho a ser traçado, o serviço de auditoria precisa 

adaptar as suas metodologias a um ambiente de trabalho voltado para a efetividade 

dentro de um viés social. Não deixando, contudo, de atentar para os conceitos de 

legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, possuidoras de uma conotação 

econômica, mantendo o foco para o desenvolvimento humano, ou seja, satisfazer as 

necessidades humanas. Partindo-se da premissa que o desenvolvimento social é 

que gera o desenvolvimento econômico.  

  Em maio de 2003, o Grupo de Trabalho Interministerial para a Recriação 

da Sudene – GTI (1), concluiu os seus trabalhos com a apresentação do relatório na 

versão preliminar contendo as bases para a recriação da Sudene. No seu texto a 

missão constitucional da nova instituição apresenta duas dimensões, conforme 

venho a transcrever: 

1. político-institucional, correspondente à consolidação do Nordeste, enquanto 

região propriamente dita, visando seu fortalecimento político pela 
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aglutinação de poderes, coalizão de vontades e ampliação da cooperação 

interna, 

2. socioeconômica e cultural, identificada com a promoção do 

desenvolvimento includente e sustentável, indutor da inserção social, da 

eficiência econômica, da conservação ambiental e da preservação e 

valorização do patrimônio cultural. Desenvolvimento que é centrado no eixo 

da ampliação de oportunidades de inclusão produtiva para a população 

regional, mediante a modernização e alargamento da base econômica e da 

democratização do acesso a ativos estratégicos.(sem grifo no original) 

 

  Pelo texto observamos que a efetividade da nova Sudene, dependerá do 

cumprimento do seu papel institucional, destacando-se a inserção social, eficiência 

econômica e conservação ambiental como aspectos a serem cumpridos na região. 

  O fato vem a corroborar com a idéia de que uma inclusão de uma 

metodologia voltada para a avaliação do impacto no âmbito econômico, social e 

ambiental pela auditoria da nova instituição contribuirá de forma decisiva na escolha   

linhas de ações que apresentem os melhores resultados. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

METODOLOGIA DIRECIONADA PARA A LEGALIDADE 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA 

 

2.1.1 Contexto Histórico 

  A origem e evolução das atividades de Auditoria estão atreladas a 

história da própria contabilidade, pois, a Auditoria na concepção atual, trata-se 

de uma ferramenta prevista pela contabilidade para a prática do controle sobre 

o patrimônio.  

  Segundo Franco(1), as quatro metodologias utilizadas pela 

contabilidade para a consecução dos seus principais objetivos o controle do 

patrimônio e o fornecimento de recursos que possibilitem o planejamento dos 

fatos econômicos, financeiros e administrativos de uma entidade, são: 

escrituração, elaboração das Demonstrações Financeiras, Auditoria e Análise 

de Balanços.   

  Portanto não podemos dissociar a origem da auditoria com a própria 

história da contabilidade, que por sua vez confunde-se com a história da 

humanidade com o aparecimento das primeiras civilizações e 

conseqüentemente o surgimento da escrita. 

  Sá(2), classifica a história da contabilidade em sete períodos 

conforme venho a transcrever: 

I) Período Primitivo 

  Vívido nos períodos líticos, da pré-história da humanidade, 

caracterizando-se pelas manifestações rudimentares de arte e pré-escrita, 

dedicado à simples memória rudimentar da riqueza. 
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II) Racional Mnemônico 

  Caracterizado pela disciplina dos registros, com o estabelecimento 

de métodos de organização da informação, ocorrido na Antigüidade; iniciou-se 

cerca de 4.00 anos a.C. 

III) Lógico Racional 

  Período que se preocupou com a evidência de causa e efeito dos 

fenômenos organizados em sistemas primários; deu origem à Partida Dobrada, 

desenvolvido na Idade Média da Humanidade, iniciou-se, segundo provas, a  

partir da segunda metade do século XI. 

 

IV) Literatura 

  A evolução defluiu da produção de matéria escrita de difusão do 

conhecimento, com a preocupação de ensinar por meio de livros escritos por 

autores preocupados com a forma de “como realizar os registros de 

demonstrações”; tal período ensaia-se a partir do século XI, tendo como berço 

o mundo islâmico; acelerou-se, no Ocidente, e assim se definiu, a partir do 

século XV. 

 

V) Pré-científico 

  Ocorreu com a intensa busca de raciocínios, definições e conceitos 

em matéria não só de registros, mas, especialmente, de fatos ou ocorrências 

com a riqueza ensejou a disciplina das contas. Nessa fase, ocorre a formação 

das primeiras teorias empíricas, abrindo caminho para a lógica do 

conhecimento contábil que transcendeu a simples informação: tal período 

começa a viver-se a partir dos fins do século XVI, prolongando-se sempre, em 

etapas evolutivas, até o início do século XIX. 

 

VI) Científico 

  Neste período apareceram as primeiras obras científicas e 

estabeleceram-se as bases das escolas do pensamento contábil. É a época em 

que se passou a estudar a essência dos fenômenos patrimoniais, de suas 

relações, ou seja, o que significavam os fatos informados e relativos ao 

patrimônio, tendo sido vivido a partir das primeiras décadas do século XIX; tal 

período constitui-se  naquele da História das Doutrinas. 
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VII) Filosófico-normativo 

  Vivido a partir da década de 50 deste século XX, em que a 

preocupação de normalizar as informações e de penetrar na interpretação 

conceptual definiu bem as áreas de informação disciplinada e do entendimento 

profundo e holístico dos fenômenos patrimoniais. Tal período é o da atualidade, 

em que paralelas seguem, definidas, as duas correntes: a empírico-normativa e 

a científico filosófica, ambas suportadas por considerável avanço da tecnologia 

da informação.  

  Como podemos observar no texto de Antonio Lopes de Sá, a 

contabilidade teve seu grande desenvolvimento com o surgimento do sistema 

de partidas dobradas ocorrido no período da idade média. Contudo, os 

mesmos fatores que impulsionaram o desenvolvimento do sistema de partidas 

dobradas atribuem-se também ao surgimento das atividades de auditoria, ou 

seja, a expansão do comércio entre a Europa e o Oriente com o advento das 

navegações e o desenvolvimento do capitalismo, tendo em decorrência o 

surgimento de  grandes empresas, forçando o aparecimento de novas formas 

de sociedades para suportar os investimentos que se faziam necessários para 

a expansão do comércio.  

  A expansão do comércio forçou as empresas a aumentarem seus 

volumes de investimentos, e como na época a formação societária das 

empresas eram apenas de caráter familiar, apareceram as dificuldades para 

acompanhar as novas necessidades de investimentos, forçando o surgimento 

do modelo de sociedade com capital aberto, onde os investidores se tornavam 

sócios da empresa sem, contudo, participarem diretamente das atividades 

administrativas da mesma, urgindo, então, a necessidade da contratação de 

um profissional que fosse um notório conhecedor, dos controles contábeis 

praticados pelas empresas. 

   O principal papel deste profissional, contador, era de emitir um 
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parecer que fornecesse confiabilidade aos controles praticados pela 

administração da empresa com referencia aos investimentos realizados nela. 

  Franco(1), redigiu as causas do surgimento da auditoria da seguinte 

forma: “ A auditoria surgiu com conseqüência da necessidade de confirmação 

dos registros contábeis, em virtude do aparecimento das grandes empresas e 

da taxação do imposto de renda, baseado nos resultados apurados em 

balanço. Sua evolução ocorreu paralelamente ao desenvolvimento econômico, 

que gerou as grandes empresa, formadas pro capitais de muitas pessoas, que 

têm na confirmação dos registros contábeis a proteção ao seu patrimônio.” 

  Já Cavalcanti(2), resume os principais fatores que contribuíram para 

o desenvolvimento da auditoria da seguinte forma: “No início as empresas 

eram fechadas e pertenciam a grupos familiares. Com a expansão do mercado 

e o acirramento da concorrência, houve a necessidade de a empresa ampliar 

suas instalações fabris e administrativas, investir no desenvolvimento 

tecnológico e aprimorar os controles e procedimentos internos em geral, 

principalmente visando à redução de custos e, portanto, tornando mais 

competitivos seus produtos no mercado.” 

  A atividade de auditoria nasceu das novas necessidades de 

controles para as empresas ocorridas no período, classificado por Antônio 

Lopes de Sá, como Lógico Racional, no fim da idade média, entretanto seu o 

seu principal desenvolvimento deu-se no período Filosófico Normativo, a partir 

da metade do século XX, quando a contabilidade sofre grande influência das 

normatizações impostas pelo Estado.  

  Com a crescente responsabilização do Estado pelo Bem Estar 

Social, ocorreu em contra partida uma necessidade de se aumentar à carga 

tributária para atender aos novos anseios da sociedade para com o Estado, 

derivando na contratação por parte da máquina estatal de um maior numero de 

profissionais que se encarregassem em fiscalizar as empresas atuantes no 

mercado. 
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  Franco(1), exemplifica alguns fatores que influenciaram o 

desenvolvimento das atividades de auditoria no mundo: 

a) O crescimento de empresas cuja complexidade e ramificações tornaram 

impossível aos administradores controlar todos os atos de seus 

subordinados; 

b) O aparecimento, cada vez em maior número, das sociedades abertas; 

c) A utilização, sempre crescente, de capitais de terceiros por parte das 

empresas, principalmente de financiamentos de entidades particulares e 

empréstimos junto ao público; 

d) O crescimento da importância do imposto de renda – baseado no 

resultado do exercício – na receita pública de muitos países; 

e) O controle, cada vez maior, do Poder Público sobre as empresas 

particulares e entidades que exercem atividades relacionadas com o 

interesse público; 

f) A exportação de capitais, ou seja, a instalação de subsidiárias de 

empresas multinacionais, exigindo a fiscalização e o controle das 

atividades dessas subsidiárias. Igualmente, a associação de 

multinacionais com empresas locais, gerando o interesse das 

alienígenas em controlar seu investimento.  

 

 

2.1.2 Auditoria no Brasil no setor privado 

 

  A história da contabilidade no Brasil se caracteriza pelo salto do 

período intuitivo primitivo, pré-história, para o período da Literatura ou pré-

científico, ocorrido na era moderna, quando a Europa já experimentava as 

descobertas de novos continentes através da navegação. Os registros, 

controles, contábeis já eram feitos com a utilização do sistema de partidas 

dobradas. Contudo, somente no século XX é que se deu através das 

normatizações provenientes do Estado o desenvolvimento das atividades de 

auditoria no país. Com a chegada das multinacionais às exigências sobre os 

controles praticados no Brasil aumentaram introduzindo-se as atividades de 

auditoria, porém, foi através das regulamentações realizadas pelo Estado que 

se institucionalizou as atividades de auditoria no Brasil. Algumas 
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regulamentações se destacaram por sua importância para o processo 

regulatório da economia no País como: 

• Banco Central do Brasil – Resolução nº 220, de 10/05/1972. Institui 

auditoria obrigatória para as sociedades anônimas registradas no Banco 

Central que tenham suas ações cotadas no mercado de capitais. 

Disciplina o registro dos auditores independentes; 

• Lei nº 6.385, de 07/12/1976. cria a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e estabelece que cabe à mesma registrar e fiscalizar os 

AUDITORES INDEPENDENTES, habilitando-os a AUDITAR as 

companhias abertas e as sociedades integradas do sistema de 

distribuição e intermediação de valores mobiliários. 

• Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (Lei das sociedades por Ações). Estabelece 

a obrigatoriedade da AUDITORIA INDEPENDENTE para as 

Companhias abertas e para as demonstrações contábeis de grupo de 

sociedade que inclua companhia aberta.  

  As atividades de auditoria no setor privado classificam-se em 

auditorias internas e auditorias independentes. Esta classificação é 

caracterizada na relação contratual existente entre o auditor com a empresa 

auditada. Se a auditoria pertencer ao quadro organizacional da empresa, se 

caracterizará em uma auditoria interna. No caso da auditoria externa a relação 

contratual dar-se através do estabelecimento contratual, não existindo vinculo 

empregatício.  

  Auditoria Independente é conceituada como um conjunto de normas 

e procedimentos voltados para emitir um parecer sobre as Demonstrações 

Contábeis publicadas pela empresa. Sua responsabilidade restringe-se ao seu 

parecer, cabendo a administração da empresa a responsabilização sobre a 

idoneidade das informações contida nas demonstrações.  

  Entenda-se por um conjunto de normas e procedimentos, técnicas 

normalmente utilizadas atividades de auditoria normatizadas pelos órgãos 

reguladores da atividade no país.  

nas 
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Normas de Auditoria Independente das Demonstrações contábeis com Alterações e dá 
outras providências. Mapa Fiscal nº 06/98 – 1º semana de fevereiro, p.4 

 

  Como uma das técnicas da contabilidade com o objetivo de avaliar 

os controles exercidos pela administração sobre o patrimônio das sociedades, 

ela utiliza-se de técnicas que procuram avaliar os controles internos e os 

reflexos destes controles nos registros contábeis que resultam nas 

Demonstrações Contábeis. 

  O grau de confiabilidade dos controles percebidos pela Auditoria 

determinará a fidedignidade das informações contábeis produzidas pela 

administração da empresa.  

  Franco(1), definiu auditoria como “A técnica contábil que – através de 

procedimentos específicos que lhe são peculiares, aplicados no exame de 

registros e documentos, inspeções, e na obtenção de informações e 

confirmações, relacionados com o controle do patrimônio de uma entidade – 

objetiva obter elementos de convicção que permitam julgar se os registros 

contábeis foram efetuados de acordo com princípios fundamentais e normas de 

Contabilidade e se as demonstrações contábeis deles decorrentes refletem 

adequadamente a situação econômica-financeira do patrimônio, os resultados 

do período administrativo examinado e as demais situações nelas 

demonstradas.” 

  O Conselho Federal de Contabilidade(2) – CFC, definiu a Auditoria 

Independente como “conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo 

a emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante os Princípios 

fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de contabilidade e, no 

que for pertinente, a legislação específica.” 

 Neste sentido o conceito de auditoria é estritamente contábil, estando sua 

metodologia orientada para a avaliação dos controles contábeis, procurando 

produzir através do seu parecer uma certificação das informações contidas nas 

demonstrações financeiras.  

  Cabe acrescentar que as auditorias independentes são 

regulamentadas pelo Conselho Federal de Contabilidade que atua como órgão 

responsável pelo registro e fiscalização das empresas de auditoria. Ao 

IBRACON Instituto dos Contadores do Brasil cabe a doutrinação dos conceitos 

e normas inerentes as atividades contábeis no Pais normatizador da 

contabilidade no Brasil, existindo ainda o IBRACON. 
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  Já na auditoria interna utilizam-se os mesmos procedimentos 

investigativos. A principal diferença entre a Auditoria Interna do setor privado 

para a Auditoria Independente está na sua relação para com a administração 

da empresa no caso da Auditoria Interna o auditor possui vinculo empregatício 

com a empresa auditada, devendo estar, contudo, ligada diretamente a 

Diretoria Presidente da mesma.  

  O foco da auditoria Interna passa a ter como ênfase os controles 

internos, sendo muito mais extensivos que os testes praticados pela Auditoria 

Independente, em decorrência desta relação que permite a realização de uma 

auditoria permanente e continuada.  

  As principais diferenças entre a Auditoria Interna com a Auditoria 

Independente (externa), podem ser resumidas da seguinte forma:  

TABELA 2.1 

AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INDEPENDENTE 

Vinculo empregatício Não tem vinculo empregatício 

Menor grau de independência Maior grau de independência 

Executa auditoria contábil e 

operacional 

Executa apenas auditoria contábil 

Maior volume de testes Menor volume de testes 

Principal objetivo é verificar se as 

normas internas estão sendo 

seguidas; 

Principal objetivo é emitir um parecer 

ou opinião sobre as demonstrações 

contábeis 

 

 

2.1.3 Auditoria no Brasil no setor público 

 

  A evolução da auditoria do serviço público no Brasil se assemelha 

com o desenvolvimento no setor privado, tanto para o setor privado como para 

o setor público a metodologia utilizada é basicamente a mesma, ou seja, 

procedem-se exames documentais, entrevistas, conferência de cálculos, 

confirmações de saldos, entre outros. A gestão do patrimônio, o seu controle, 

continuam sendo o foco da auditoria.  

  Entretanto, as ações do serviço público possuem um viés social, 

diferentemente do setor privado que é voltado para o lucro. O que faz com que 
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São Paulo: Saraiva, 1995 

a auditoria no setor público não alcance, por estar com os procedimentos 

voltados para o processo ou atividades meios, o patrimônio, a efetividade no 

âmbito social das ações públicas. 

  De uma forma ampla; os controles econômicos, financeiros e 

administrativos no Brasil têm a participação dos três poderes. O poder 

executivo, responsável pela execução das políticas públicas está sujeito a 

fiscalização dos demais poderes, auxiliados pelo Tribunal de Contas da União, 

qualificados como controles externos da máquina estatal.  

  Elaborando-se um fluxograma que demonstre o campo de atuação  

do controle que cada poder exerce, teremos de acordo com a Constituição de 

1988, a seguinte configuração; 
 

ORGANOGRAMA 2.1 
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(1) BRASIL, Presidência da República - Casa Civil. Lei nº 10.180, 2001. Organiza e disciplina os 

sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de 

contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10180.htm 

  Por sua vez, o poder executivo também dispõe de instrumentos de 

controle interno da execução das políticas públicas. A Lei(1) 10.180 de 06 de 

fevereiro de 2001 disciplinou o sistema de controle interno do poder executivo 

do país, estabelecendo através do artigo 22 a estrutura do sistema, conforme: 

Art. 22. Integram o sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal: 

I – a Secretaria Federal de Controle Interno, como órgão central; 

II – órgãos setoriais.  

§1º A área de atuação do órgão central do Sistema abrange todos 

os órgãos do Poder Executivo Federal, excetuados aqueles 

indicados no parágrafo seguinte. 

§ 2º Os órgãos setoriais são aqueles de controle interno que 

integram a estrutura do Ministério das Relações Exteriores, do 

Ministério da Defesa, da Advocacia-Geral da União e da Casa Civil. 

§3º O órgão de controle interno da Casa Civil tem como área de 

atuação todos os órgãos integrantes da Presidência da República e 

da Vice-Presidência da República, além de outros determinados 

em legislação específica.  

§ 4º Os órgãos central e setoriais podem subdividir-se em unidades 

setoriais e regionais, como segmentos funcionais e espaciais, 

respectivamente. 

§ 5º Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação normativa e à 

supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da 

subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem 

integrados. 

 

 

 

 

.
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  A estrutura do controle interno, conforme demonstrado 

anteriormente, tem caráter de atuação no aspecto administrativo, podendo ser 

apresentada, de acordo com a Lei 10.180, da seguinte forma: 

 

ORGANOGRAMA 2.2 

      ORGÃO CENTRAL 
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  Esta estrutura teve seu norteamento firmado em conceitos 

basicamente voltados para o processo, visto que no texto da Constituição de 

1998 são enfatizados os conceitos de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, conforme podemos observar no artigo 37 da C.F: 

Art. 37.  

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. (sem grifo no original) 

  Também na constituição são estabelecidas as responsabilidades 

dos poderes quanto ao controle dos gastos públicos, conforme cita o artigo 70 

e 74 da C.F:  

 

Art. 70.  

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  (sem 

grifo no original) 

 Art. 74.  

 O Poder Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de: 

 ll – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado (sem grifo no original). 

  Vejamos, então, alguns entendimentos sobre os principais conceitos 

constitucionais: 

  O princípio da legalidade normatiza as atividades funcionais dos 

agentes públicos responsáveis pela operacionalidade institucional do aparelho 

público, ou seja, toda atividade praticada no serviço público deve estar prevista 

em lei.  
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  De acordo com Meirelles(1) A legalidade, como princípio de 

administração, significa que o administrador público está, em toda a sua 

atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem-

comum, e deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 

inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o 

caso.  

  A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao 

atendimento da lei.  

  O princípio da economicidade irá buscar o equilíbrio entre a 

minimização dos custos para com os benefícios resultantes destes custos. A 

administração terá de encontrar um ponto mínimo de gastos com determinado 

produto, sem que esta redução dos custos implique em redução da qualidade 

do resultado esperado. 

  De acordo com a Secretaria Federal de Controle Interno(2), atual 

CGU, o princípio da economicidade “expressa variação positiva da relação 

custo/benefício, na qual busca-se a otimização dos resultados na escolha dos 

menores custos em relação aos maiores benefícios. Revela a atenção da 

gestão como o bom uso qualitativo dos recursos financeiros, por definição, 

escassos, desde a adequação da proposta orçamentária das metas a serem 

atingidas, passando pela coerência com respeito aos preços de mercado, o 

desenvolvimento de fontes alternativas de receita e a obtenção dos menores 

custos por produto gerado”. 

  A eficácia estabelece a relação entre o tempo e ação, ou seja, o 

período que uma determinada ação leva para ser realizada. Levando-se em 

conta que a ação deve ser realizada dentro do período previsto, deve ser 

temporal, caso contrário não será eficaz, pois foi realizada fora do período 

estipulado. 
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mudanças [Edição adaptada para o Brasil ABONG; tradução: Tisel Tradução e Interpretação 
Simultânea Escrita]. São Paulo: Cortez: ABONG, Oxford, Inglaterra: Oxfam, 2000, 37-38 

  Cohen(1) define eficácia como o grau em que se alcançam os 

objetivos e metas do projeto na população beneficiária, em um determinado 

período de tempo, independentemente dos custos implicados.  

  Já o conceito de eficiência implica na concepção da realização da 

ação em um tempo estipulado, previsto, com o menor custo possível, 

estabelecendo-se uma relação entre os custos implicados na consecução de 

um projeto com os benefícios decorrentes deste.  

  Para Roche(2) o conceito de eficiência é entendido como sendo a 

relação entre os recursos investidos em determinado projeto ou programa e os 

resultados e efeitos alcançados. Dessa forma, uma avaliação de eficiência 

ajuda a decidir se os mesmos resultados poderiam ter sido alcançados a um 

custo menor, ou se resultados significativamente melhores poderiam ter sido 

conseguidos com apenas uma pequena soma de recursos adicionais.  

  Para a CGU, eficiência é a medida da relação entre os recursos 

efetivamente utilizados para a realização de uma meta, frente a padrões 

estabelecidos. Mede, então, a utilização dos recursos de que a unidade ou 

entidade dispõe para realizar um conjunto de ações e operações que visam 

atingir um propósito de trabalho previamente programado. A eficiência está 

associada ao uso dos recursos disponíveis em relação aos produtos e serviços 

finais elaborados.  

  Cabe acrescentar que os controles internos do setor público além de 

seguirem os princípios constitucionais como prumo das suas atividades, utiliza-

se de técnicas próprias de trabalhos ou processos que viabilizam o alcance dos 

objetivos do sistema. Sendo as atividades de auditorias classificadas como: 

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

auditoria contábil, auditoria operacional e por fim auditoria especial.  
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2.2 AUDITORIA DA EXTINTA SUDENE 

 

2.2.1 Estrutura organizacional 

  O sistema de controle da extinta Sudene previa a existência de um 

departamento de auditoria e da realização de fiscalizações que ficavam a cargo 

da Diretoria de Administração dos Incentivos – DAI.  

  A fiscalização era realizada para fins de acompanhamento dos 

projetos, já a auditoria possuía um caráter investigativo, ou seja, só era 

acionada quando existia algum problema a ser investigado, como no caso uma 

denúncia, ou qualquer irregularidade apontada pela fiscalização.  

  Na estrutura organizacional da extinta Sudene, o Departamento de 

Auditoria situava-se como órgão seccional, no mesmo nível das Diretorias. Sua 

estrutura organizacional apresentava-se composta por um Auditor Geral, uma 

Coordenação de Programação e Acompanhamento, uma Divisão de Auditoria 

Contábil, uma Divisão de Auditoria de Sistemas e uma Seção de Apoio 

Administrativo (SAD). 

  A Divisão de Auditoria Contábil tinha como principais atividades às 

auditorias em projetos beneficiados com recursos do FINOR, auditorias 

internas (operacional) e auditorias de convênios. A Divisão de Auditoria de 

Sistemas inexistia na prática, pois, não eram desenvolvidos exames sobre os 

sistemas informatizados utilizados pela extinta SUDENE. 

  Dentro destas atividades, pode-se afirmar que as auditorias em 

projetos beneficiados com recursos do FINOR, e as auditorias realizadas em 

entidades beneficiadas com recursos decorrentes de convênios com a extinta 

SUDENE, representavam quase a totalidade das ações desenvolvidas pelo 

Departamento de Auditoria. 

  A estrutura da extinta Sudene e do Departamento de Auditoria estão 

demonstrados nos organogramas 2.3 e 2.4 respectivamente, conforme segue:  
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ORGANOGRAMA GERAL DA EXTINTA SUDENE 
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ORGANOGRAMA DA AUDITORIA 

 

ORGANOGRAMA 2.4 
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(1) BRASIL, SUDENE, Portaria nº 855/94. Consolida as disposições sobre os incentivos da Redução 
e Isenção do Imposto de Renda, do Reinvestimento e do Fundo de Investimento do Nordeste 
(FINOR), 1º Edição, Recife, 1995 
(2) Como participante do processo detectei o alcance da metodologia, que pode ser melhor visualizada 
através dos índices de trabalhos desenvolvidos pelos técnicos da auditoria, veja  ANEXO I. 

2.2.2 Principais atividades desenvolvidas pela Auditoria 
 

  A auditoria centralizou suas atividades nos projetos incentivados 

com recursos do FINOR(1), esta centralização justificou-se pelo fato de que a 

extinta SUDENE, praticamente nos seus últimos anos, sofreu o esvaziamento 

de recursos do Governo Federal. Este esvaziamento foi reflexo da falta de uma 

Política de Desenvolvimento Regional que conforme já comentamos no 

primeiro capítulo, mostrava uma aderência por parte do governo da época, aos 

conceitos neoliberais, que tinham como premissas à exclusão da presença do 

Estado na economia. 

  O foco das atividades de auditoria era a comprovação da aplicação 

dos recursos provenientes do fundo, ou seja, à legalidade do processo era o 

fim das atividades da auditoria. Sua metodologia se caracterizava por utilização 

de testes substantivos que visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, 

exatidão e validade dos dados produzidos pela entidade auditada. Quanto às 

técnicas utilizadas basicamente se restringiam a: análise documental, inspeção 

física e rastreamento(2).  

  Porém, para entendermos as deficiências e alcances das 

metodologias aplicadas pela auditoria em projetos incentivados com recursos 

do FINOR, e em projetos decorrentes de convênios com a extinta SUDENE, 

urge à necessidade de explanarmos o processo de captação e aplicação dos 

recursos provenientes do Fundo.. 

 

Processo de Captação 

  Os incentivos fiscais para o desenvolvimento da região Nordeste 

gerenciados pela extinta SUDENE, abrangiam a: redução do imposto de renda; 

isenção o imposto de renda, reinvestimento e finalmente o FINOR – Fundo de 

Investimento no Nordeste, onde o empresário optava em aplicar uma parte do 

imposto de renda (24% a 12%) no fundo. 

 



51 

  
(1) IOB, Guia IOB Imposto de Renda Pessoa Jurídica, São Paulo, 1996, v.2, procedimento IX.3 p. 03 

  Esta aplicação poderia ser destinada para projetos classificados ou 

enquadrados como: artigo 5º onde os recursos seriam destinados a empresas 

beneficiarias do fundo localizadas na região nordeste ou artigo 9º onde os 

recursos seriam direcionados para projetos do próprio declarante do imposto 

de renda, desde que localizados na região Nordeste 

  A explanação vai se restringir aos procedimentos para obtenção dos 

incentivos do FINOR, especificamente, artigo 5º, pois, representava a grande 

demanda de trabalhos focalizados pela auditoria, já que, os incentivos 

decorrentes de isenção, reinvestimento e redução do imposto de renda não 

eram auditados pelo Departamento. No caso dos projetos enquadrados em 

artigo 9º existia um entendimento da chefia que os recursos por serem 

originários do próprio declarante do imposto de renda não se tratavam de 

recursos públicos. Tal pensamento não obtinha a concordância dos técnicos, 

porém, prevalecia a posição hierárquica superior.  

  De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda(1) (RIR/94) 

toda empresa que fosse tributada com base no lucro real, poderia aplicar parte 

de seu Imposto de Renda no FINOR, passando a condição de optante do 

FINOR, ficando afastadas, portanto, aquelas tributadas com base no lucro 

presumido ou arbitrado. A opção era considerada irretratável e não poderia ser 

alterada. A parcela do imposto destinada ao incentivo variou conforme o 

decorrer do tempo chegando-se a poder optar 24% até o exercício de 1997, 

18% para o período previsto de 1998 a 2004, interrompido depois da extinção 

do fundo, em 2001.  

  A opção era realizada através das declarações do Imposto de renda 

e o recolhimento da parcela destinada ao fundo realizava-se de forma 

separada, através de guias de recolhimentos próprias (DARFs) com códigos 

específicos, código 1800 (trimestralmente) e o código 6677 tratando-se de 

recolhimento mensal.  

  O gráfico 2.1, demonstra o processo de recolhimento do imposto de 

renda e a sua destinação. Adotarei a última alíquota de aplicação no fundo 

para fins ilustrativos, conforme demonstrado a seguir.  
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Fluxograma 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Após a declaração do imposto de renda e do recolhimento das 

parcelas do incentivo a Secretaria da Receita Federal processava e 

encaminhava ao Banco do Nordeste através de fitas magnéticas o conteúdo 

das informações necessárias à emissão das cotas do FINOR.  

  A instituição arrecadadora encarregada pela carteira do fundo era o 

Banco do Nordeste. Através das informações emitidas pela Receita Federal o 

Banco emitia cotas na forma escriturais, informando aos investidores das cotas 

do fundo, através de extratos. 

  Os titulares das cotas poderiam movimentar os investimentos da 

seguinte forma: convertê-las, através da participação em leilões, total ou 

parcialmente em ações das empresas beneficiárias dos incentivos decorrentes 

do fundo; negociá-las com qualquer pessoa física ou jurídica e finalmente 

utilizá-las como caução em casos de concorrências públicas.  
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  Quando o declarante do imposto de renda optava por investir no 

FINOR, estes recursos eram canalizados para fundo, que se destinavam a 

serem aplicados em projetos aprovados pela extinta SUDENE. Estes 

investimentos se formalizavam através da aquisição de debêntures 

conversíveis em ações, que representavam 70% dos recursos aplicados do 

FINOR nestes projetos. Os restantes 30% eram transformados em debêntures 

simples, também chamadas de debêntures não conversíveis, servindo como 

fonte retro-alimentadora do próprio fundo. Conseqüentemente o Banco do 

Nordeste possuía três carteiras: uma carteira de títulos: debêntures 

conversíveis, debêntures não conversíveis uma carteira de ações, após a 

conversão e finalmente uma carteira de cotas adquiridas por pessoas jurídicas, 

ressaltando que no caso das debêntures conversíveis em ações estas somente 

se convertiam quando o projeto da empresa beneficiaria recebia o certificado 

de implantação emitido pela extinta SUDENE.  

  Toda as transações com as cotas, ações ou debêntures do fundo 

processavam-se através de leilões periódicos realizados nas Bolsas de Valores 

do País, para isto, as empresas investidoras em cotas podiam adquirir ações 

das empresas beneficiarias através do intermédio de corretoras que atuavam 

no mercado, assim como as cotas também poderiam ser adquiridas por 

pessoas físicas ou jurídicas, através das corretoras.  

  O fluxograma 2.2 apresentado na página seguinte representa o fluxo 

dos investimentos do FINOR no mercado da Bolsa de Valores. 
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FLUXOGRAMA 2.2 
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(1) BRASIL, SUDENE. IN nº 001/97. Dispõe sobre procedimentos relativos a avaliação de 

Cartas-Consulta que precedem a apresentação de projetos do FINOR. VEJA MODELO EM 
ANEXO III 

(2) Modelo de Análise de Carta Consulta em ANEXO IV. 

Processo de Aplicação 

  A carta-consulta(1) era o primeiro documento que o empresário 

preenchia para obtenção de recursos do FINOR junto a SUDENE. As empresas 

interessadas em aplicar recursos na região Nordeste, utilizando-se dos 

incentivos fiscais apresentavam as cartas consultas a SUDENE com o auxilio 

de consultorias especializadas, essas empresas de consultorias tinham que 

estar cadastradas na SUDENE. 

  Neste primeiro momento em que o investidor formalizava a intenção 

de investimento na região através da apresentação da carta consulta, não era 

exigida por parte da SUDENE a comprovação das informações contidas na 

carta consulta, consistia-se em um documento que apresentava de forma 

resumida o empreendimento pretendido, contendo informações como: acionista 

majoritário, localização do empreendimento, produtos e insumos previstos, 

valores, fontes e usos dos recursos. 

  O setor responsável pelo recebimento e controle das cartas consulta 

era a CAA – Coordenação de Acompanhamento e Avaliação, a Coordenação 

se subdividia nas seções de Cadastro, Acompanhamento e Avaliação e 

Informações. Era nesta coordenação onde as cartas consultas eram 

apresentadas para posterior analise quanto às informações dos acionistas e do 

projeto. A análise das cartas consultas tinham um prazo de 30 dias a partir da 

sua apresentação para serem analisadas.  

  A análise(2) das cartas consultas era feita sob o aspecto da 

capacidade econômica financeira dos acionistas majoritários, a experiência 

empresarial dos mesmos, a localização do projeto, além dos aspectos do 

mercado, do processo de produção, etc. Utilizavam-se as demonstrações 

contábeis do acionista majoritário, no caso de pessoas jurídicas, para se 

projetar a sua capacidade de aportar recursos durante o período de 

implantação do projeto.  

  Aprovadas as cartas consultas, através do corpo técnico da 

coordenadoria e após a ciência do Superintendente da época, o empreendedor 

obtinha um prazo de 180 (cento e oitenta dias) para apresentar o projeto, 

contado a partir da data da expedição do Oficio por parte da SUDENE 

constando à resposta favorável às cartas-consulta. 
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(1)BRASIL, SUDENE, Portaria nº 855/94. Consolida as disposições sobre os incentivos da 
Redução e Insenção do Imposto de Renda, do Reinvestimento e do Fundo de Investimento do 
Nordeste (FINOR), 1º Edição, Recife, 1995 

 

  Os projetos quando apresentados na extinta SUDENE eram 

analisados pela Coordenação de Acompanhamento e Avaliação basicamente 

sob os seguintes aspectos: comprovação de aquisição do terreno, 

apresentação das plantas das obras civis e complementares da obra, 

instalações previstas, máquinas e aparelhos a serem adquiridos, os veículos, 

móveis e utensílios previstos, discriminação analítica das despesas com a 

implantação do projeto, desde que inferiores a 25% do total do investimento, 

previsão do capital de trabalho, previsão da política de estoques a serem 

aplicadas no projeto. Nesta etapa o setor de cadastro exigia a documentação 

comprobatória das informações contidas nos projetos e solicitava a Receita 

Federal a confirmação dos dados referentes aos sócios majoritários ou 

detentores de 10% ou mais das ações com direito a voto do projeto.  

  Após sua aprovação pela Coordenação de Acompanhamento e 

Avaliação – CAA, o projeto era então finalmente encaminhado para o Conselho 

Deliberativo da Sudene, que com base no Parecer Técnico emitido pela 

Coordenação de Acompanhamento e Avaliação e nos critérios de prioridades 

para a região Nordeste, decidiam se aprovavam ou não os projetos colocados 

em votação quando da reunião do Conselho.  

  Os critérios de prioridades de investimentos na região Nordeste 

estavam definidos nas legislações pertinentes de cada época. Para efeito 

ilustrativo citarei o critério preestabelecido na Portaria(2) 855/94, que no seu 

artigo 82, classificava os projetos em 3 (três) faixas de prioridades, na forma a 

seguir indicada (decreto-lei nº 1.307/74, art. 3º): 

TABELA 2.2 

FAIXA PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DO 

FINOR % 

PARTICIPAÇÃO MÍNIMA 

DE RECURSOS 

PRÓPRIOS 

QUANTIDADE DE 

PONTOS 

A 40 30 
�����

 

B 30 40 
�����	��
����  

C 20 50 < 40 
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  A parcela restante necessária à complementação das inversões 

totais deveria ser coberta com recursos de terceiros, de longo prazo. 

(Parágrafo 2º, art. 82, Portaria 1.000/97). 

  A pontuação também era estabelecida através da Portaria 855/94 

em seus artigos 83 a 87, além dos critérios estabelecidos no art. 32 do Decreto 

nº 64.214, de 18 de março de 1969.  

  O sistema de liberação dos recursos do FINOR era feito como 

contrapartida dos recursos próprios investidos no projeto. A SUDENE, só 

liberava recursos quando os empresários investiam primeiro. A parcela da 

SUDENE como dos investidores era proporcional a faixa em que o projeto se 

enquadrava quando da aprovação pelo Conselho Deliberativo. 

  Os recursos eram liberados para uma conta vinculada ao FINOR, do 

Banco do Nordeste S.A, sendo a sua prestação de contas realizada através da 

confecção de Relatórios Semestrais, onde demonstrava-se toda a 

movimentação das origens e aplicações ocorridas no projeto no semestre. A 

cada relatório produzido pela administração do projeto, gerava 

obrigatoriamente uma fiscalização da SUDENE, que constatando os aportes de 

recursos próprios recomendava através dos Relatórios de Fiscalizações as 

contrapartidas da SUDENE.  

  Esta paridade dos aportes de recursos era mantida até a última 

etapa do cronograma físico-financeiro, por exemplo, se o projeto se classificava 

na faixa A de prioridade para a região, a cada 30% de recursos próprios 

previstos para uma etapa a SUDENE liberava o equivalente a 40%. 

 

 

2.4.2 Metodologia aplicada pela Auditoria para exame do FINOR 

  O desenvolvimento dos procedimentos metodológicos aplicados as 

duas principais atividades de auditoria, no caso o FINOR e Convênios eram 

voltados para a investigação da realização do processo, sob o aspecto da 

legalidade.  

  Especificamente com relação aos procedimentos utilizados nos 

exames dos recursos aplicados em projetos beneficiados com o FINOR, a 

Auditoria, primeiramente, realizava o levantamento das informações sobre o 
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(1) Como participante do processo detectei o alcance da metodologia, que pode ser melhor visualizada 
através dos índices de trabalhos desenvolvidos pelos técnicos da auditoria, veja  ANEXO I. 

projeto, através de consultas ao sistema informatizado do FINOR, mais os 

relatórios produzidos pela Fiscalização da SUDENE.  

  Os registros existentes na SUDENE seriam posteriormente 

confrontados com os registros realizados pela administração da empresa, que 

além de produzirem relatórios semestrais com as origens e aplicações 

realizadas no semestre, também eram obrigadas a manter a escrituração 

contábil dos fatos econômicos e financeiros da empresa.  

  Com o objetivo de apurar a legalidade do processo a auditoria 

atentava para o confronto entre controles exercidos pela SUDENE, com os 

controles efetuados pela empresa, inspecionando a documentação 

apresentada por esta última através de amostragens aleatórias com base na 

experiência do auditor, levando-se em consideração o aspecto da relevância 

dos valores envolvidos no período examinado. Além do exame documental 

também se utilizava a inspeção física, com o auxilio de recursos fotográficos, 

como parte dos trabalhos(1).  

  Como se pode observar a auditoria dividia suas atividades em duas 

etapas, o levantamento das informações feitos na Sudene, e o exame dos 

registros da empresa, além da constatação física  dos bens registrados nos 

relatórios semestrais, elaborados pela administração da empresa. 

  A seqüência lógica dos procedimentos realizados pela auditoria 

seguia a seguinte ordem: 

1º PASSO - critério de seleção dos projetos;  

2º PASSO – planejamento da equipe e do tempo de realização dos trabalhos 

em campo,  

3º PASSO – levantamento das informações através da obtenção de dados 

secundários,  

4º PASSO – técnicas de investigação e comprovação das evidências;  

5º PASSO – produção do Relatório da Auditoria. 

 

1.Critério de Seleção dos projetos 

  A auditoria quando não estava atendendo a uma solicitação interna 

da SUDENE, normalmente as solicitações internas eram provenientes do 

Superintendente ou da Diretoria de Administração e Incentivos – DAI, 

responsável pela fiscalização, seguia um Plano Anual de Auditorias Internas - 
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PAAI, onde, para cumprir as metas estabelecidas no plano realizava as 

seleções dos projetos a serem auditados através do processo de escolha 

aleatória. Porém, na seleção, leva-se em consideração além da experiência do 

auditor na escolha dos projetos, outros fatores como: o direcionamento para 

auditorias em projetos que ainda não tinham sido examinados pela Auditoria, 

exigências legais conforme: projetos próximos de receber o CI, Certificados de 

Conclusão, projetos com um ano de implantação, além de solicitações externas 

da SUDENE; Ministério Público, TCU, CGU, etc. 

 

 

2.Planejamento da equipe e do tempo 

  Selecionados os projetos a serem auditados, formavam-se as 

equipes que procederiam aos exames, compostas por dois técnicos, e em 

seguida a distribuição das empresas que cada equipe auditoria, na maioria das 

vezes o quantitativo de empresas para cada equipe girava em torno de 5 

(cinco), estabelecendo-se os roteiros e a disponibilidade de tempo, geralmente 

duas semanas, para a execução das atividades em campo. O tempo 

disponibilizado e o quantitativo de empresas a serem examinados eram 

planejados em acordo com a disponibilidade de recursos para a realização das 

tarefas.  

 

 

3.Levantamento das informações através da obtenção de dados secundários 

  Já selecionadas as empresas e estabelecidos os roteiros e a 

disponibilidade de tempo para a realização dos trabalhos em campo, as 

equipes procediam ao levantamento das informações, geralmente este 

procedimento preliminar de levantamento era realizado com uma semana antes 

de ir a campo.  

  Esta fase tinha como objetivo principal obter informações do projeto 

através da utilização, inicialmente, dos dados gerados pelos controles da 

SUDENE. Um dos principais mecanismos de controle que a instituição 

dispunha eram os procedimentos metodológicos adotados pelas fiscalizações.  

  A legislação pertinente na época, Portaria 855/94, estabelecia 

através do artigo 133, como instrumentos de acompanhamento e fiscalização 
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dos projetos: a fiscalização físico-financeira; os relatórios semestrais; os 

balanços patrimoniais e as demonstrações financeiras; os relatórios de 

auditoria externa; e as auditorias realizadas pela auditoria da SUDENE.  

  O primeiro instrumento de acompanhamento, a fiscalização físico-

financeira, ficava a encargo da Diretoria de Administração de Incentivos - DAI, 

diretoria responsável pelo planejamento e coordenação dos trabalhos de 

acompanhamento realizados pelos fiscais da extinta SUDENE. Os dados e 

informações produzidos pelas fiscalizações sobre os projetos eram expostos 

internamente através de relatórios de acompanhamento físico-financeiro dos 

projetos. Além dos relatórios originários das fiscalizações, a Auditoria da extinta 

SUDENE acessava também ao sistema informatizado do FINOR, extraindo 

dados sobre os projetos em formatos de planilhas e demonstrativos. 

 

 

4.Técnicas de investigação e comprovação das evidências 

  Nesta etapa, desenvolvida quando em campo, os procedimentos da 

auditoria, passavam a focar os controles praticados pela administração dos 

projetos, observando as exigências constantes na Portaria 855/94, que no seu 

artigo 133, exigia a emissão de Relatórios semestrais do projeto e as 

Demonstrações Contábeis publicadas deste. 

  As técnicas de investigação e confirmação utilizadas pela auditoria 

se procediam através dos rastreamentos dos recursos liberados pelo FINOR, e 

o rastreamento dos recursos próprios aportados, atentando-se para a 

relevância dos valores, a obtenção de comprovantes autênticos, e a inspeção 

física. Além destes instrumentos a auditoria também realizava a confirmação 

externa das informações produzidas pela empresa, circularizações. 

  A auditoria rastreava os recursos liberados para os projetos, 

utilizando para isto os extratos bancários das contas vinculadas aos recursos 

do FINOR, que de acordo com a Portaria 855/94, através do artigo 142, 

estipulava a obrigatoriedade da aplicação dos recursos no projeto dentro de um 

prazo de 60 dias contados a partir da data da liberação dos recursos pelo 

Banco do Nordeste, sendo os saques de movimentação da conta vinculada, 

efetuados, exclusivamente, através de cheques nominais. 
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  A comprovação documental era realizada através do exame dos 

documentos que suportavam as saídas registradas nas contas vinculadas, 

como: notas fiscais, recibos, contratos, cópias de cheques, etc. Em situações 

em que o projeto era alvo de denúncias, os exames da documentação eram 

ampliados com os procedimentos de confirmações externas, circularizações.  

  A inspeção física se procedia com uma vistoria geral do projeto 

utilizando-se recursos fotográficos. A seleção dos itens a serem inspecionados 

fisicamente era feita com base na relevância financeira que o mesmo 

representava nas demonstrações. Itens como máquinas e equipamentos e a 

parte de construção civil, representavam os itens mais relevantes dos projetos. 

 

5.Produção do Relatório da Auditoria 

  Não existia um modelo padrão de relatório de auditoria utilizado 

pelos técnicos da auditoria, contudo, os relatórios produzidos apresentavam 

uma convergência para a apresentação de uma mesma estrutura, dividindo-se 

basicamente em três partes. A primeira parte normalmente era composta com 

informações do projeto aprovado pela SUDENE, composição do quadro 

acionário, composição da Diretoria, Resolução e data de aprovação do projeto, 

quantidade de recursos liberados pelo FINOR. Na segunda parte geralmente 

continha a descrição dos trabalhos desenvolvidos pela auditoria e as 

constatações, e na terceira parte redigia-se a conclusão e o encaminhamento 

para os setores competentes. 

 

 

2.3 ALCANCE E DEFICIÊNCIAS OBSERVADAS NO EMPREGO DESTA 

METODOLOGIA 

 

2.3.1 No âmbito conceitual 

 

  A metodologia utilizada pela auditoria da extinta SUDENE, não era 

direcionada para auditar os projetos sob os aspectos da economicidade, 

eficácia ou eficiência, pois, o seu foco concentrava-se apenas no aspecto da 

legalidade. 
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(1) BRASIL, Ministério do Planejamento e Orçamento - Sudene, Relatório de Atividades da Auditoria, e 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI.  

Economicidade 

  A afirmativa, quanto ao aspecto da não observação da 

economicidade, serve-se pelo fato de que a Auditoria partia da premissa que as 

informações geradas pelos controles da SUDENE não eram alvo de 

investigações, fato este, evidenciado no Relatório Anual de Atividades da 

Auditoria Interna – PAAAI(1), que demonstra que sua metodologia estava 

voltada para apurar as possíveis irregularidades praticadas pela administração 

do projeto. Deixando-se desta forma de se proceder o confronto dos valores 

aprovados para os projetos pelo Conselho Deliberativo através de Resoluções 

e Pareceres Técnicos emitidos pela Secretaria Executiva com os valores 

praticados pelo mercado.  
 

Eficácia 

  Os procedimentos adotados pela Auditoria também não alcançavam 

os aspectos da eficácia que neste contexto está definida como alcance das 

metas estabelecidas em um determinado período de tempo, ou seja, a 

observação do cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro.  

  Os fatores relacionados com a dimensão temporal da implantação 

do projeto dificilmente eram observados pela auditoria, principalmente se estes 

fatores fossem em decorrência de atrasos de liberações por parte da SUDENE, 

ocorridos em muitos casos por questões fora do controle da própria instituição, 

como a não liberação dos recursos em tempo hábil por parte do Governo 

Federal, assim como políticas econômicas adotadas pelo Governo Federal que 

refletiam negativamente na continuidade do projeto, ou entraves jurídicos e 

administrativos que retardavam a liberação dos recursos por parte do Banco do 

Nordeste também ocasionavam atrasos no cronograma físico-financeiro que a 

Auditoria não abordava em seus relatórios. 
 

Eficiência 

  Quanto à eficiência, no sentido da relação custo benefício dos 

projetos incentivados em implantação, a metodológica aplicada pela Auditoria 

da extinta SUDENE, não alcançava este aspecto, pois, por estar com seus 

procedimentos direcionados para os projetos já aprovados pela Secretária 

Executiva e pelo Conselho Deliberativo - CONDEL, deixava-se à fase de 
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(1) Veja modelo de análise de Carta consulta em ANEXO IV 

análise dos projetos, realizada antes da aprovação dos mesmos, fora do 

escopo de trabalho da Auditoria. 

  A análise dos projetos procedida pela SUDENE, através da Diretoria 

de Administração de Incentivos DAI, especificamente pela Coordenação de 

Acompanhamento e Avaliação CAA(1), previa a observância dos aspectos da 

economicidade, eficácia e eficiência, dentre outros, como requisitos básicos 

para a aprovação dos projetos apresentados a SUDENE, não sendo, 

entretanto, estes procedimentos de analise realizados pela Coordenação de 

Acompanhamento e Avaliação e pela Diretoria de Administração de Incentivos, 

objeto dos exames desenvolvidos pela Auditoria.  

  A própria Portaria 855/94, no seu artigo 134, previa que a primeira 

fiscalização físico-contábil só seria realizada a partir do início das obras civis, 

para os projetos industriais e, da implantação das obras de estrutura básica ou 

das culturas permanentes e pastagens, para projetos agropecuários, conforme 

venha a transcrever:.  

Art.134 - A primeira fiscalização físico-contábil será efetivada a partir do inicio 

das obras civis, para os projetos industriais e, da implantação das obras de 

estrutura básica ou das culturas permanentes e pastagens, para  os projetos 

agropecuários.  

 

 

Legalidade 

  O principal alcance da metodologia adotada pela auditoria foi obtido 

no campo da legalidade. Realizando exames de inspeção, observação, 

investigação e confirmação dos elementos patrimoniais acrescidos aos projetos 

na fase de implantação, a auditoria buscava atestar através dos seus 

procedimentos se o gerenciamento dos recursos liberados pela SUDENE, 

estavam sendo aplicados pelas administrações das empresas beneficiadas, de 

acordo com a legislação pertinente.  

 

Efetividade 

  Os projetos beneficiados com recursos originários do FINOR eram 

caracterizados pelo estágio em que se encontravam dentro dos tramites 

processuais implementados pela instituição. O plano de ações desenvolvido 
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para a efetivação dos incentivos fiscais na região, no âmbito operacional era 

dividido basicamente em três etapas sendo a primeira realizada no momento 

do cadastro e avaliação das informações constantes nas cartas consultas e 

projetos apresentados na SUDENE, a segundo a partir do acompanhamento do 

processo de implantação e a terceira e última parte que se procedia após a 

emissão do Certificado de Conclusão, estabelecendo-se o produto do 

resultante do processo. 

  A primeira etapa, aqui denominada como Entrada, correspondia ao 

período de apresentação das cartas consultas e posteriormente dos projetos 

para cadastro e avaliação das informações pela CAA e subseqüente análise 

técnica, dos projetos, procedidas pelas Seções de Análises pertencentes à 

Diretoria de Administração de Incentivos – DAI. Este primeiro estágio, 

caracterizado como entrada, era finalizado após a aprovação do Conselho 

Deliberativo. 

  Na segunda etapa, caracterizada como o Processo, iniciava-se com 

a implantação do projeto, tendo o seu acompanhamento e monitoramento 

realizado pelas seções de fiscalizações pertencentes a DAI. 

  De acordo com a Portaria nº 1.000/97, artigo 104, parágrafo 4º, o 

inicio da fase de implantação de um projeto era considerado a partir do 

momento em que eram atendidas as seguintes condições: 

1. Liberação de qualquer parcela de recursos do FINOR; 

2. Comprovação de que o cronograma físico-financeiro do projeto está 

sendo realizado, aprazada e fielmente; 

3. Realização de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos investimentos fixos 

constantes da 1º etapa do cronograma físico-financeiro do projeto, 

exclusive despesas de implantação.  

  O fim da 2º etapa dava-se quando o projeto recebia o Certificado de 

Implantação que de acordo com a Portaria 1.000/97, no seu artigo 215, 

parágrafo 1º, considerava-se implantado o projeto que: 

I – recebeu, integralmente, os recursos do FINOR aprovados para o 

empreendimento; 

II – atingiu o índice, de no mínimo, 80% de implantação física.  

  A terceira e última etapa, podendo ser qualificada como resultado ou 

produto, se caracterizava justamente quando o projeto era dado como 
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concluído pela extinta SUDENE que no seu papel de gestora do Fundo 

continuava gerindo os projetos decorrentes de incentivos do FINOR, mesmo 

estando concluídos, seguindo-se a determinação constante na legislação 

pertinente, Portaria 1.000/97, art. 215, parágrafo 3º, que obrigava a empresa 

beneficiária a encaminhar a SUDENE, para fins de avaliação econômica, por 

um período de dez anos, cópia das demonstrações financeiras anuais (art. 176 

da Lei nº 6.404/76), bem como a prestar as seguintes informações: 

I quantidade de emprego direto mantido; 

II tributos recolhidos; 

III programa de produção realizado. (Decreto nº 93.607/86, art. 4º) 

  Veja a  figura 2.1, demonstrada a seguir: 

     2ºEtapa 
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  O objetivo era examinar os controles praticados pelas 

administrações dos projetos, ficando os controles exercidos pela extinta 

SUDENE, fora do escopo de trabalho da auditoria.  

  Apesar de ser uma auditoria de natureza interna, ou seja, voltada 

para efetuar os exames nos controles existentes da instituição, a Auditoria não 

atuava em determinadas áreas da SUDENE, esta circunstância provavelmente 

tenha sido em decorrência de forças internas e externas na instituição que 

limitavam o alcance da auditoria na própria entidade. 

  Dentre alguns aspectos pode-se atribuir a posição organizacional da 

Auditoria como órgão seccional, quando o ideal era que a auditoria posiciona-

se como órgão de assistência direta ligada diretamente a Superintendência.   

  Os quadros dispostos a seguir demonstram a focalização dos 

exames da auditoria no processo e não ingerência sobre os controles 

praticados pela SUDENE: 

 

 

QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS EM EMPRESAS DO FINOR  

TABELA 2.3 

ANO QUANT. FOCO 

1996 145 Implantação/processo 

1997 128 Implantação/processo 

1998 88  Implantação/processo 

1999 102 Implantação/processo 

2000 100 Implantação/processo 
FONTE: PLANO ANUAL DE ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
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(1) ANEXO II 

QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS NOS CONTROLES INTERNOS DA 

SUDENE 

TABELA 2.4 

ANO QUANT. FOCO 

1996 21 Escritórios (12 ); DAS ( 9 );  

1997 12 Escritórios (12 ) 

1998 23 Escritórios ( 14 ); DAS ( 4 ); DRH ( 4 ); CIN ( 1 ) 

1999 08 Escritórios ( 04 ); DAS ( 3 ); DRH ( 1 ) 

2000 23 Escritórios ( 14 ); DAS ( 8 ); CAA ( 1 ) 
FONTE: PLANO ANUAL DE ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

  Os dois quadros apresentados confirmam que a auditoria 

direcionava os seus trabalhos para o processo no âmbito da legalidade sobre 

os controles praticados pelas empresas beneficiárias dos incentivos. Nos 

últimos cincos de existência da extinta SUDENE a auditoria só atuou uma vez 

nos setores responsáveis pelo gerenciamento dos recursos do FINOR, no caso 

a CAA, e mesmo este exame foi voltado para o aspecto da legalidade, as 

analises praticadas pela auditoria não alcançavam o aspecto da efetividade dos 

mesmos.  

  Ainda na analise do alcance da auditoria no âmbito da efetividade, 

especificamente na terceira parte, quando as empresas recebiam o Certificado 

de Implantação, classificando-se no sistema do FINOR como concluídas, e 

passavam a remeter obrigatoriamente, de acordo com a Portaria 1.000/97, os 

Relatórios de Auditorias Independentes, estes relatórios eram examinados pela 

auditoria através da utilização de um programa que sumariava os aspectos a 

serem abordados, pelos técnicos. 

  O Sumário de Exame de Relatórios de Auditorias Independentes(1), 

contudo, apesar de ser um exame realizado no produto final do FINOR, não 

abordava aspectos da efetividade dos projetos concluídos, sua principal ênfase 

estava voltada para o cumprimento das imposições legais das remessas de 

documentos a SUDENE, como os relatórios emitidos pelas empresas de 

auditorias independentes. 
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(1) ANEXO I 

 

2.3.2 No âmbito operacional 

 

  Os papeis de trabalho também não eram padronizados(1), não existia 

uma orientação para uniformizar os papeis de trabalhos utilizados pelos 

auditores, somente após, a chegada da turma concursada em 1997, é que se 

introduziu o papel de sete colunas, pois, alguns concursados eram 

provenientes de empresas de auditorias externas. 

  Os trabalhos de auditoria nas empresas do FINOR eram realizados 

com base na experiência de cada técnico, as atividades em campo se 

resumiam a rastrear as contas bancarias vinculadas ao FINOR das empresas 

para verificar onde os recursos foram alocados, cruzando as informações 

resultantes do rastreamento com a documentação lançada contabilmente, além 

de fotografar os ativos permanentes existentes nos projetos. O tempo 

disponível para realização das auditorias também se apresentava escasso, o 

normal para uma programação de viagem era de quatro a cinto projeto em 10 

(dez) dias úteis. Estes procedimentos eram limitados quando não se tinham 

condições de verificar a veracidade ou idoneidade dos documentos 

apresentados, devido à falta de tempo para se apurar a veracidade das 

informações e documentações apresentadas. A circularização das notas fiscais 

nem sempre eram feitas e quando eram realizadas não se obtinha resultados, 

pois, em muitos casos não eram respondidas. 

 

 

 

 

 

 



 

  
(1)COHEN, Ernesto & FRANCO, Rolando, Avaliação de Projetos Sociais – Petrópolis, RJ: Editora: 
Vozes, 3º Edição,1999. p. 86. 

CAPÍTULO III 
 

 

 

METODOLOGIA DIRECIONADA PARA EFETIVIDADE 

 

 

3.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

  Os conceitos apresentados neste capítulo estão voltados para 

nortear a apuração dos impactos na sociedade decorrentes de programas, 

projetos e atividades do sistema governamental.  

  Antes, porém, de iniciarmos sobre os princípios que orientam esta 

nova ferramenta que a auditoria logra em adotar, é necessário que entendamos 

a lógica do planejamento do governo federal.  

  O poder executivo é o poder que se encarrega de executar as 

políticas governamentais. Tais políticas se materializam através de planos, 

programas, projetos e atividades a serem desenvolvidas pelo governo. As 

políticas podem ser então definidas como a idéia maior posta em prática 

através dos planos de ação que se encontram em consonância com os 

princípios ideológicos daqueles que as praticam.  

  Os planos de ações podem ser globais quando se articula todos os 

setores da sociedade ou setoriais, quando decorrentes de políticas setoriais, 

caso em que, o governo prioriza as linhas de ação em determinado segmento 

da população. Um plano(1) é formado pela soma de programas que procuram 

objetivos comuns, ordenando os objetivos gerais e desagregando em objetivos 

específicos, que constituirão por sua vez os objetivos gerais dos programas.  

  Um programa é um conjunto de projetos que perseguem os mesmos 

objetivos. Estabelece as prioridades da intervenção, identifica e ordena os 

projetos, define o âmbito institucional e alocas os recursos a serem utilizados 

(Cohem & Franco 1999, P.85). 
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(1) COHEN, Ernesto & FRANCO, Rolando, Avaliação de Projetos Sociais – Petrópolis, RJ: 

Editora: Vozes, 3º Edição,1999 p. 85. 

  Um projeto(1) é um empreendimento planejado que consiste num 

conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas para alcançar 

objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de 

tempo dados (ONU 1984). 

  O projeto como podemos observar é a parte final do processo de 

ação das políticas governamentais, podendo ainda se desdobrar em atividades 

a serem desenvolvidas por órgãos ou unidades subordinadas ao sistema do 

governo federal.  

  As atividades, processo, são as linhas de ação que os agentes do 

governo vão desenvolver para se obter os objetivos e metas predeterminadas 

quando da elaboração das políticas governamentais. Podemos descrever o 

processo da linha de ação governamental da seguinte forma, em ordem 

decrescente hierarquicamente: 
 

Fluxograma 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA GLOBAL 

POLÍTICA SETORIAL 

PLANOS DE AÇÃO 

PROGRAMAS 

PROJETOS 

ATIVIDADES 



71 

  
(1) COHEN, Ernesto & FRANCO, Rolando, Avaliação de Projetos Sociais – Petrópolis, RJ: 

Editora: Vozes, 3º Edição,1999. p. 90 
(2) ROCHE, Chris. Avaliação de Impacto dos trabalhos de ONGs – Aprendendo a valorizar as 

mudanças [Edição adaptada para o Brasil ABONG; tradução: Tisel Tradução e Interpretação 
Simultânea Escrita]. São Paulo: Cortez: ABONG, Oxford, Inglaterra: Oxfam, 2000, p.66 

  Todas as etapas de desenvolvimento das linhas de ação do governo 

sejam no nível das definições de políticas ou no transcorrer das atividades, os 

objetivos e metas são pré-estabelecidos de forma a dar um prumo coerente 

das atividades desenvolvidas com as políticas governamentais.  

  Desta forma podemos entender por objetivos como uma situação 

imaginária que se pretende obter ou alcançar através de ações programadas 

durante um determinado período no tempo, ou seja, “é a situação que se 

deseja obter ao final do período de duração do projeto, mediante a aplicação 

dos recursos e da realização das ações previstas”, cito Cohen & Franco, 1999, 

p. 88.  

  As metas(1) são objetivos temporais ou espaciais e quantitativamente 

dimensionados (Boisier 1976,88). Portanto quando se estabelece um objetivo 

de reduzir a incidência de dengue no País, tem-se um objetivo, a partir do 

momento que se estabelece uma redução de 20% (vinte por cento) da 

incidência da doença, caracteriza-se como uma meta, a ser atingida, ou seja, 

redução de vinte por cento da incidência de dengue na população. Quando 

dimensionamos o tempo do objetivo, obtemos uma meta, conforme no exemplo 

citado, a meta seria a redução de vinte por cento em 2 (dois) anos.  

  A consecução da política governamental precisa ter como princípio à 

equidade, propiciando a oportunidade de forma igualitária, ou seja, na medida 

que se ensina a pescar, empoderamento político, também se torna necessário 

fornecer o peixe, riqueza material, em situações de extrema pobreza.  

  Baseados nestes conceitos a máquina estatal desenvolve suas 

ações com vistas a provocar mudanças na população alvo. Estas mudanças 

podem ser dimensionadas em três categorias ditas como principais: 

 

Riqueza material(2) 

  Compreende os bens (terra, gado, casas) renda, crédito e 

economias, situação ocupacional, salários, despesas, segurança alimentar e 

qualidade da alimentação, dependência de agiotas ou de ajuda alimentar.  
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(1) ROCHE, Chris. Avaliação de Impacto dos trabalhos de ONGs – Aprendendo a valorizar as 

mudanças [Edição adaptada para o Brasil ABONG; tradução: Tisel Tradução e Interpretação 
Simultânea Escrita]. São Paulo: Cortez: ABONG, Oxford, Inglaterra: Oxfam, 2000, p.37 

Medidas de bem-estar social ou capital humano: 

  Estes termos dizem respeito à condição de saúde e, mais 

especificamente, à mortalidade infantil ou juvenil, além de água, saneamento e 

educação – especialmente os índices de alfabetização e freqüência escolar, 

cito p.66. 

 

Medidas de empoderamento ou capital político: 

  Incluem a propriedade e o controle sobre o patrimônio, percepções 

do bem-estar e qualidade de vida, participação nas tomadas de decisão e nas 

instituições públicas, acesso aos recursos públicos, dependência, mobilidade, 

(ROCHE, 1999, p. 66) 

  Quando analisamos se um projeto provocou mudanças em sua 

população alvo, estamos realizando uma avaliação de impacto, portanto, a 

avaliação do impacto pode partir dos objetivos pré-estabelecidos, situação 

imaginária, comparando-os com os resultados alcançados.  

  O conceito de resultado se confunde um pouco com o conceito de 

impacto, no entanto, a diferença entre o resultado e o impacto estabelece-se no 

início do processo, ou seja, o resultado parte do produto esperado enquanto o 

impacto parte dos objetivos. 

  De acordo com Roche(1), impacto, trata-se de Mudanças duradouras 

ou significativas – positivas ou negativas, planejadas ou não – nas vidas das 

pessoas e ocasionadas por determinada ação ou série de ações. 

  Vejamos, o resultado é o produto esperado ou alcançado, seus 

efeitos na população são os impactos provocados.  Em um caso hipotético de 

um projeto que tenha por objetivo a implantação de unidades educacionais 

direcionadas para o desenvolvimento de ensinos profissionalizantes, o 

resultado ou produto deste projeto se materializa quando da passagem dos 

conhecimentos técnicos para esta população, os efeitos destes conhecimentos 

na população fornecerão o grau de efetividade do projeto.  

  Quando falamos em efetividade estamos nos referindo a relação 

entre os impactos observados e os objetivos (impactos esperados), 

estabelecendo-se uma medição que irá nos fornecer o grau de realização dos  

objetivos em relação aos impactos alcançados. 
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(1) COHEN, Ernesto & FRANCO, Rolando, Avaliação de Projetos Sociais – Petrópolis, RJ: 

Editora: Vozes, 3º Edição,1999, p. 107. 
(2) ROCHE, Chris. Avaliação de Impacto dos trabalhos de ONGs – Aprendendo a valorizar as 

mudanças [Edição adaptada para o Brasil ABONG; tradução: Tisel Tradução e Interpretação 
Simultânea Escrita]. São Paulo: Cortez: ABONG, Oxford, Inglaterra: Oxfam, 2000, p.37 

  Para López(1) 1985, a efetividade é um termo que se usa 

freqüentemente para expressar o resultado concreto, ou as ações condizentes 

a esse resultado concreto – dos fins, objetivos e metas desejadas, Cohen, 

1999, p. 107. 

  Quando analisamos um projeto estamos procurando medir o grau de 

alcance dos objetivos e os seus efeitos sobre a população alvo.  

  Tal linha de pensamento vem a corrobora com o conceito de 

avaliação de impacto emanado por Cohen & Franco, quando os mesmos citam 

que avaliação de impacto procura determinar em que medida o projeto alcança 

seus objetivos e quais são seus efeitos secundários (previstos e não previstos).  

  Já para Chris Roche(2), avaliação de impacto é, portanto, feita 

essencialmente sobre a medição e/ou avaliação da mudança”.  Compreende-

se como avaliação de mudança a análise sistemática das mudanças 

duradouras ou significativas positivas ou negativas, planejadas ou não - nas 

vidas das pessoas e ocasionadas por determinada ação ou série de ações, cito 

p.40.  

  O mapa das linhas de ação do governo em nível de um projeto pode 

ser visualiza-las da seguinte forma dentro deste contexto: 
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(1) ROCHE, Chris. Avaliação de Impacto dos trabalhos de ONGs – Aprendendo a valorizar as 

mudanças [Edição adaptada para o Brasil ABONG; tradução: Tisel Tradução e Interpretação 
Simultânea Escrita]. São Paulo: Cortez: ABONG, Oxford, Inglaterra: Oxfam, 2000, p.66 

(2) Entenda-se por empoderamento político a capacidade de articulação política.  

3.2  Por que a auditoria deve apurar a efetividade 

 

  A inclusão de uma ferramenta que avalie o impacto na dimensão da 

efetividade dos projetos nas práticas metodológicas das atividades de auditoria 

representa um grande avanço dos sistemas de controle do governo federal, 

propiciando uma reavaliação das políticas púbicas implementadas.  

  Dentro dos processos de planejamentos, a avaliação de impacto 

representa uma checagem não só das metas, mas, também dos objetivos 

(situação imaginária desejada) tornando mais claros as diretrizes ou atividades 

a serem desenvolvidas para se atingir as mudanças desejadas (impacto 

esperado) na sociedade, seja no âmbito econômico, social ou ambiental.  

  Diante cada vez mais da escassez de recursos econômicos e 

ambientais os governos não podem mais desprezar os instrumentos de 

aferição das atividades desenvolvidas pelos mesmos, pois, a consolidação dos 

sistemas democráticos, principalmente na América Latina, nos últimos anos 

tende a traduzir-se em uma maior participação da sociedade na gerencia das 

atividades governamentais.  

  Em um sistema democrático participativo a sociedade passa não só 

a participar das decisões políticas através do voto eleitoral, naturalmente a sua 

participação nas decisões políticas ampliam-se na medida em que o seu 

empoderamento político(1), cresce com a prática do exercício democrático. Em 

decorrência podemos dizer que esta sociedade estará mais atenta as efetivas 

mudanças de caráter econômicos, sociais ou ambientais resultantes das ações 

governamentais. 

   Os procedimentos e técnicas de auditoria não podem mais se limitar 

apenas a apurar a eficiência e eficácia do processo de um projeto no âmbito 

das realizações da metas programadas, verificando apenas a eficácia e 

eficiência do processo, atividades, de um projeto, sem verificar os efeitos que 

este projeto provocará em determinada população.  

  A avaliação de impacto no prisma da efetividade não está só voltada 

para apurar os valores monetários, riqueza material, mas, também, os 

benefícios que estes produzem como o bem estar social e o empoderamento 

da população(2). 
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  Especificamente quanto às atividades da auditoria da extinta 

Sudene, cabe salientar, que a Sudene era uma instituição voltada para o 

desenvolvimento humano na região Nordeste. Bem verdade, que, através de 

um dos seus instrumentos, o FINOR, terminou focando no desenvolvimento 

econômico como uma das formas de se atingir o desenvolvimento humano. 

Este instrumento, contudo, não foi avaliado, pela auditoria, quanto a sua 

efetividade para com a sociedade nordestina. Assim como os demais 

instrumentos implementados pela extinta Sudene com o intuito de cumprir a 

sua missão institucional. 

  Desta forma as linhas de ação desenvolvidas pela Sudene não eram 

avaliadas pela auditoria quanto a sua efetividade, possibilitando desperdícios 

de recursos em ações que pouco representavam para a população nordestina.  

  No entanto, não se pode afirmar quais os fatores ou variáveis foram 

determinantes para o desenvolvimento da região neste período. Se as ações 

empregadas pela Sudene ou se em decorrência de fatores externos as linhas 

de ações aplicadas pela extinta instituição.,  

  Vamos supor um exemplo de uma avaliação do impacto explicitado 

no gráfico a seguir:  

Gráfico 3.1 

  Melhor X      B 

 

 

EFEITO POSITIVO 

    

     A 

  Pior        y 

    Antes     Depois 

         PROJETO (CAUSA) 

 

FONTE:CLARK, Lawrence P. Desenhos de Pesquisa para Avaliação de Programas Sociais . 

Tradução: Prof. James Anthony Falk, PhD, Recife, 2001, MIMEO, (Gráfico 

modificado pelo autor). 

  No eixo do X teríamos a variação do efeito que o projeto produziu e 

no eixo do y temos o processo de implantação do projeto, existindo duas 

situações para a mesma população, situação da população antes do projeto (A) 

e depois do projeto ( B ). A avaliação do impacto vai auferir a até que ponto o 
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projeto foi o responsável pelos efeitos produzidos na população, através da 

simples comparação entre a situação antes e depois do projeto.  

  No exemplo demonstrado teríamos constado que a população no 

estado B encontrava-se em melhores condições que a população na situação A 

depois da implantação do projeto. O que se concluiria que o projeto foi efetivo 

para esta população. Contudo, caso o projeto não tivesse produzido efeito 

algum na população teríamos a seguinte situação: 

Gráfico 3.2 
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  A população no momento B encontra-se na mesma condição em 

que se encontrava quando em A, ou seja, antes do projeto. O fato demonstra 

que o projeto não provocou mudanças na população pesquisada.  

  Existe ainda a possibilidade de um projeto causar efeito negativo em 

uma população, fato que seria demonstrado da seguinte forma:  

Gráfico 3.3 
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  Estes exemplos demonstram uma avaliação realizada com uma 

mesma população sendo simplesmente processada a comparação da sua 

situação antes e depois do projeto. 

  A proposta metodológica a ser apresentada não implica em uma 

exclusão dos procedimentos de auditoria praticados pela extinta Sudene, mas, 

um acréscimo de técnicas como parte evolutiva dos conceitos e procedimentos 

destas atividades. 

 

 

3.3 METODOLOGIA A SER EMPREGADA PARA APURAÇÃO DA 

EFETIVIDADE 

  De acordo com Franco(1) auditoria compreende “o exame de 

documentos, livros e registros, inspeções e obtenção de informações, internas e 

externas, relacionados com o controle do patrimônio, objetivando mensurar a 

exatidão desses registros e das Demonstrações Contábeis deles decorrentes.” 

  Os exames, inspeções, conferências, questionamentos, são exemplos 

de métodos aplicados pela auditoria com o objetivo de se mensurar a exatidão 

dos registros, que se traduz pela busca da verdade física, econômica e 

financeira daquele patrimônio examinado. A palavra verdade(1) pode ser dita 

como qualidade pela qual as coisas aparecem tais como são na realidade. O real 

é aquilo que existe de fato ou o efetivo.  

  Quando estamos apurando o impacto(2) de um projeto em uma 

população, estamos procurando a realidade do efeito deste nesta população, 

através dos impactos observados, para então comparar esta realidade com os 

objetivos (impactos esperados).  

  É importante termos estas definições claras para que se possa traçar 

os procedimentos com vistas a se apurar não só os aspectos voltados para o 

controle patrimonial ou até mesmo quanto aos aspectos da eficiência e eficácia 

no âmbito do processo do projeto a ser analisado, mas, também, caso seja 

necessário, ampliem-se às atividades de auditoria no sentido de apurar a 

efetividade dos projetos perante a sociedade.  
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Estratégicas Metodológicas 

  Normalmente os métodos mais constantes nos textos literários são 

classificados em três categorias(1), conforme: os pré-experimentais, os 

experimentais e os quase experimentais. Os desenhos pré-experimentais são os 

mais próximos ás observações casuais, os desenhos experimentais verdadeiros, 

são os mais próximos ao processo experimental de laboratório desenvolvido nas 

Ciências Físicas, e os quase-experimentais representam um misto dos outros 

dois tipos citados anteriormente. 

  Todos os métodos sofrem com a ameaça de validez diante das 

variáveis, fatos, que atuam na população independentemente da existência de 

um projeto ou não. Estes fatos que influenciam as populações são chamados na 

literatura de variáveis de confusão, podendo, estas variáveis serem classificadas 

como internas ou externas. 

  As variáveis de confusão classificadas como variáveis internas são 

aquelas que concorrem diretamente com o projeto para explicar os efeitos 

observados em uma população. Ou seja, se em uma comunidade observou-se 

um crescimento da economia local, o projeto não será a única explicação, causa, 

para este crescimento, existirão outras explicações, fatos, que concorrerão para 

explicar o desenvolvimento observado. 

  Como exemplo de variáveis interna pode-se citar: 

• História: são eventos que ocorrem entre a primeira e a última observação 

na avaliação. Como exemplo podemos citar a situação política-econômica 

da região; 

• Maturação: trata-se de processos internos dos sujeitos que produzem 

observáveis mudanças em função do tempo, exemplo: a condição física, 

mental e psicológica das pessoas selecionadas muda no decorrer do 

tempo.  

• Teste: são os efeitos que os testes repetidos provocam nas pessoas, 

modificando as suas respostas a medida em que elas vão se 

familiarizando com os testes. 

• Instrumentação: são efeitos devidos às mudanças nos instrumentos de 

avaliação, 
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• Artefatos de regressão: são medições equivocadas pelo fato de que os 

sujeitos foram selecionados levando em consideração pontos extremos 

em algum instrumento de medida. Exemplo: escolha de pessoas altas 

para um grupo e de pessoas baixas em outro grupo, ou no caso de um 

projeto teríamos a seleção dos melhores grupos em termos de 

desenvolvimento comparados com os piores. 

• Preconceitos na Escolha da amostra: utilização de diferentes critérios 

para selecionar sujeitos em grupos de comparação, exemplo; utilização 

de uma instrumentalização de medição para o grupo de tratamento e a 

adoção de outra instrumentalização de medição para o grupo de 

comparação.  

• Mortalidade experimental: perdas constatadas com a saída dos sujeitos 

pertencentes tanto ao grupo de tratamento como a grupo de comparação 

no período de avaliação, exemplo: situação avaliada antes do projeto com 

10 dez participantes e depois constatada a existência de apenas 4 

pessoas.  

  Já as variáveis externas(1) tratam-se de ameaças a validade dos 

resultados obtidos por um projeto em uma população, quanto a sua 

aplicabilidade em outras populações, situações, regiões, etc. Basicamente é a 

ameaça de não ser possível a generalização dos resultados obtidos, como:  

• Efeito de interação com o teste: ocorre quando o sujeito testado não 

espelha a sua realidade por saber que se trata de um teste; 

• Interação de seleção e tratamento: escola de sujeitos que estão sujeitos 

ao projeto com um grupo de comparação composta com sujeitos 

diferentes, exemplo: seleção de um grupo de funcionários que participa de 

um curso de aperfeiçoamento com um grupo sem especialização alguma; 

• Efeitos reativos do ambiente: condições que fazem com que os 

experimentos serem  vistos de forma atípica, se comparados com outros 

experimentos. Exemplo: mudança de comportamento quando as pessoas 

sabem que estão fazendo parte do experimento.  
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• Interferência de múltiplos tratamentos: para este caso um exemplo direto 

simplifica o entendimento, conforme:  em uma fabrica de 2000 (dois mil 

funcionários) a seleção foi realizada com um grupo de funcionários que 

recebem auxilio alimentação do governo do Estado. 

• Repetitividade irregular dos tratamentos: ocorrem quando não são 

incluídos os fatores que realmente causaram os efeitos produzidos na 

variável dependente (efeito), exemplo: não consideração, quando da 

realização de uma segunda avaliação,  da renda média das pessoas 

como fator causal na melhora da qualidade de vida de uma determinada 

localidade.  

 

 

Modelos metodológicos Pré-experimentais 

  Os modelos pré-experimentais são classificados em três grupos 

denominados de estudo de caso singular, grupo unitário pré-teste e pós-teste, e 

o grupo estático de comparação. 

 

 

Estudo de caso 

  A avaliação feita através do estudo de caso é realizada em uma 

população somente uma vez, e mesmo assim, esta avaliação ocorre somente  

depois que esta população foi exposta à ação de algum tratamento (projeto).  O 

diagrama(1) posto a seguir representa esta avaliação da seguinte forma:  

 

X  O1 

 

  Onde: X representa o projeto, e a letra O1 representa a população alvo 

do estudo. Neste caso não existe uma comparação temporal, antes e depois do 

projeto, nem é possível comparar com uma outra população que não tenha tido 

influência do projeto.  

  O estudo de caso apresenta-se como a mais fraca das alternativas de 

metodologias de avaliação. Os procedimentos de análise iriam se restringir a 
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análise da variação pós-projeto dos efeitos produzidos em determinada 

população alvo. Graficamente teríamos a seguinte situação: 

Gráfico 3.4 
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FONTE:CLARK, Lawrence P. Desenhos de Pesquisa para Avaliação de Programas Sociais . 
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autor ). 

  Chris Roche(1) define os estudos de casos como uma abordagem 

para se conseguir informações completas, sistemáticas e detalhadas a respeito 

de um caso de interesse, descrevendo através de uma visão holística, 

determinada unidade com intensidade e detalhe, de forma a encaixá-la no 

contexto 

  É utilizada com mais freqüência para se apurar resultados individuais 

como por exemplo: nas áreas de serviços, políticas de saúde e educação. 

 

Grupo unitário pré-teste/pós-teste 

  Neste secundo caso teria uma comparação da situação da população 

alvo antes e depois do projeto. Sendo representado no diagrama(2) da seguinte 

forma:      O1 X O2 

  O1 indica a situação da população antes do projeto ser implantado, e 

O2 indica a situação da população depois do projeto. A comparação entre as 

duas situações, já permite uma associação direta dos efeitos ao projeto 

(causa). 
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Gráfico 3.5 
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Grupo estático de Comparação  

  Neste modelo já passa a ser introduzido uma população de amostra 

que não tenha sofrido ação do projeto, são chamados de população ou grupo de 

comparação. O teste é realizado comparando-se a população de tratamento 

após o projeto com a população de comparação, veja diagrama(1) apresentado a 

seguir: 

X  O1 

  O2 

  Onde, X representa o projeto, O1 população exposta ao projeto, 

denominada de população de tratamento, e O2  a população de comparação. A 

linha pontilhada indica que não existe a certeza de que os grupos selecionados 

sejam iguais, ou seja, possuam as mesmas condições de análise. O critério de 

seleção é uma das principais variáveis de confusão que pode inviabilizar a 

avaliação, pois, no caso, as diferenças de critérios utilizadas entre um grupo O1 e 

o O2 podem ser tidas como a causa dos efeitos apurados, concorrendo assim 

com o projeto, chamado de variável independente, para justificar a origem da 

causa. Graficamente teríamos a seguinte situação, supondo que o grupo com 

projeto esteja em melhores condições do que o sem projeto:  

 



83 

  
(1) COHEN, Ernesto & FRANCO, Rolando, Avaliação de Projetos Sociais – Petrópolis, RJ: Editora: 
Vozes, 3º Edição,1999. p. 132 

Gráfico 3.6 
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  A metodologia com base em experiências pré-experimentais é 

considerada a mais fraca, pois, não possuem o controle sobre as variáveis de 

confusão, assim denominadas, as variáveis que concorrem com a variável 

independente, o projeto, para explicar as causas dos efeitos produzidos na 

população. 

  De acordo com Cohen & Franco(1), estes modelos são caracterizados 

fundamentalmente por trabalharem com um único grupo, a população-objetivo 

do projeto. Não existe, então, possibilidade de comparação com aqueles que 

não estão expostos a ele. Isso impede controlar a incidência de variáveis 

exógenas. Assim, o modelo fica reduzido a efetuar a medição “antes” que o 

projeto tenha produzido seu impacto, e comparar os valores obtidos com os 

resultados de outras medições realizadas “depois” das etapas intermediárias ou 

uma vez finalizada sua execução. 

  Os fatores externos, ambientais, não serão controlados. Não sendo 

possível imputar ao projeto as mudanças observadas no “depois”. Um modo de 

minimizar estas deficiências é a utilização de grupos de comparação que não 

tenham sido estabelecidos em função do modelo e que, portanto, permitem 

somente uma aproximação não rigorosa, seja através de variáveis de controle 

que facilitem a estimativa da incidência das variáveis exógenas. 
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Modelos metodológicos Quase-Experimentais 

  A metodologia aplicada no modelo experimental requer a existência 

de populações com as mesmas características compostas por elementos 

escolhidos de forma aleatória, neutralizando-se os efeitos das variáveis não 

derivadas do projeto. Contudo, nem sempre é possível obter-se populações 

comparáveis nos momentos em que se realizam as pesquisas. 

   Diante das dificuldades apresentadas, quando da escolha das 

populações de tratamento ou de controle, a equipe deve utilizar-se das 

oportunidades e disponibilidades procurando-se minimizar ao máximo as 

diferenças existentes entre os grupos para que se possa proceder as 

comparações entre os grupos com projeto e sem projeto.  

  Os delineamentos quase-experimentais podem ser classificados 

como: grupos não-equivalentes com pré e pós-testes, séries temporais com 

grupo de controle e séries temporais sem grupo de controle. 

 

Grupos não-equivalentes com pré e pós-testes 

  As técnicas utilizadas nos grupos não-equivalentes com pré e pós-

testes são semelhantes à metodologia empregada no delineamento experimental 

clássico, diferindo apenas forma de composição das populações a serem usadas 

para a aplicação dos testes pela não utilização do critério da aleatoriedade. 

  Considerando-se a inexistência da possibilidade de equiparação entre 

duas populações escolhidas de forma aleatória, a equipe de auditoria pode partir 

para realizar os testes utilizando como base na escolha na disponibilidade e 

oportunidade, procurando-se, contudo, minimizar ao máximo as diferenças 

existentes entre as populações. Veja diagrama(1) exposto a seguir: 

 

 O1 X O2 

 O3  O4 

  A linha pontilhada indica que os grupos não são equivalentes, 

existindo também a ausência de A que indica que a designação não foi realizada 

de forma aleatória.  
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Temos então a seguinte fórmula(1):  

E1= [O2 - O1] 

E2= [O4 – O3] 

E = E1 – E2 

 

Séries temporais com grupo de controle 

  Nestes casos continua-se utilizando praticamente a mesma 

metodologia do item anterior, a diferença vai consistir nas series de 

mensurações que são realizadas antes e depois da implementação do 

programa. O quadro a seguir demonstra graficamente os períodos de 

mensurações, conforme:  

 

Diagrama(2) 

O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8 

 O9 O10 O11 O12  O13 O14 O15 O16 
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Os efeitos seriam medidos em intervalos conforme formulas(1) abaixo exemplo: 

E1= [O5 – O4]; E2= [O12 – O13];  E = E1 – E2 

 

Séries temporais sem grupo de controle 

  No caso das séries temporais sem grupo de controle as mensurações 

são realizadas também antes e depois da implementação do programa, contudo, 

restringindo-se apenas a uma unidade de pesquisa, não existindo neste caso a 

unidade ou população sem a presença do projeto.  

Diagrama(2)   O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8 

Gráfico 3.9 
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Modelos metodológicos Experimentais 

  No modelo experimental clássico(1) é uma metodologia que observa a 

relação causa e efeito através da comparação entre duas populações com as 

mesmas características, compostas de forma aleatória, tendo a princípio como 

única variável à presença do projeto, que se fará presente em uma das 

populações.  

  Denomina-se a população que receber o programa ou projeto, como 

população de tratamento e a população que não possuir a presença de projeto 

como população de controle. Existindo três tipos de metodologias características 

do modelo de delineamento experimental, que, conforme já mencionamos, 

obtém os dados mais próximos da realidade. São eles realizados com a 

formação de grupos de controle: pré-teste/pós-teste, grupo de quatro de 

Salomon, e grupo de controle pós-teste. Vejamos a análise destes modelos 

através dos diagramas e gráficos correspondentes:  

 

1. Grupo de controle Pré-testes/pós-teste 

A O1 X O2 

A O3  O4 
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Temos, então, a seguinte fórmula(1):  

E1= [O2 - O1] 

E2= [O4 – O3] 

E = E1 – E2 

  A formação de um grupo de tratamento antes do projeto O1, escolhido 

aleatoriamente A, é comparado com um grupo de controle O3, selecionado nas 

mesmas condições. A comparação volta a ser realizada para depois da 

interferência do projeto X. Neste modelo observem que apenas o um grupo 

recebeu tratamento, situação O2, enquanto que o grupo de controle continuou 

sem a interferência do projeto O4. Com esta metodologia expurgamos a 

interferências das variáveis de confusão, pois, comparando grupos iguais em 

uma mesma situação, as variáveis de confusão atuariam independentemente 

nos dois grupos, sendo o projeto a única diferença que explica as diferenças, 

efeitos, constatados quando comparados nas situações O2 e O4.  

 

2. Grupo de quatro de Salomom(1) 

A O1 X O2 

A O3  O4 

A  X O5 

A   O6 
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  Este modelo é sem dúvida um dos mais completos pois, expurga as 

tanto variáveis de confusão internas como externas, senão vejamos:  

• O efeito ( E1 ), no grupo com projeto, é obtido pela variação medida entre a 

situação antes O1 para com a situação depois O2, que traduzi-se pela formula(1):     

E1= [O2 - O1].  O mesmo processo é realizado com o grupo sem projeto, ou seja,          

E2= [O3 – O4], o efeito apurado neste grupo, será decorrente de variáveis de 

confusão interna, pois, o projeto não está presente no mesmo. Continuando o 

raciocínio, para obtermos uma avaliação expurgando as ameaças de validade 

internas, teremos que deduzir do efeito apurado em E1 do resultado apurado em 

E2 realizando a seguinte operação: [E1 - E2]. 

  A variação entre os grupos O5  e O6, com a realização de apenas pós 

testes, permite o controle sobre os efeitos de variáveis de confusão externas 

especificamente as decorrentes de teste e de tratamento. A lógica é a mesma, 

primeiro apura-se o efeito apurado com a variação entre O5  e O6, utilizando-se a 

seguinte formula E3 = [O5 – O6]. O próximo passo é a exclusão dos efeitos 

decorrentes das variáveis externas, fazendo-se [E1 - E2 - E3] que será igual ao 

efeito produzido exclusivamente pelo projeto. 

 

3. Grupo de controle somente pós-teste(2) 

A  X O1 

A   O2 

Gráfico 3.12 
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  Desde que os dois grupos sejam considerados iguais, a metodologia 

obterá o controle sobre as ameaças internas, variáveis internas, caso que 

também se aplica aos demais casos. Com relação as variáveis externas, os 

efeitos destas serão neutralizados na medida em que não serão realizados os 

pré-testes.  

  O valor para a obtenção do efeito será efetuado com a mesma lógica 

de raciocínio, utilizando-se a seguinte fórmula(1) E = [O2 – O1]. Este método é 

mais comumente utilizado com pesquisas, o que no caso de uma avaliação de 

um projeto financiado, como exemplo, este método seria o mais aconselhável, 

devido aos custos e disponibilidade de tempo para a realização da avaliação.  

  As pesquisas de caráter experimentais são testes que procuram 

estabelecer quais os elementos (causa) estão provocando os efeitos, 

expurgando os fatores que se apresentam no contexto mais que não provocaram 

os impactos observados.  

  A aleatoriedade é fundamental na escolha dos elementos que 

comporão as populações a serem testadas, tanto as de tratamento como as 

populações de controle, pois, disseminar-se os efeitos de variáveis não 

controladas pelos pesquisadores. Evitando-se também que escolhas com base 

em viés tendencioso sejam utilizadas.  

  Desta forma as diferenças existentes entre as duas populações 

observadas, após, determinado período podem ser atribuídas ao projeto. Já que, 

as variáveis não controladas, variáveis de confusão, pelos pesquisadores 

estarão presentes nas duas populações, neutralizando os seus efeitos.  

  O controle das populações implica em procurar estabelecer situações 

semelhantes entre as duas populações analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

3.4 Aplicando a metodologia em um caso hipotético 

 

  Vamos supor a existência de um projeto que tenha como objetivo a 

implantação de uma fábrica têxtil em um município que apresente baixos índices 

de desenvolvimento humano e que esteja localizado na região semi-árida do 

Nordeste. Denominaremos o projeto da fábrica têxtil de Alfa S/A, cuja 

implantação iniciou-se no ano de 20X1, vindo a ser concluída no exercício de 

20X4. O projeto prevê a geração de 1.000 mil empregos diretos e mais 5.000 

indiretos. 

  A Auditoria deve no seu planejamento definir o foco dos trabalhos 

para depois dar seguimento aos passos seqüenciais com: a definição dos 

procedimentos e por fim a emissão do relatório.  

 

 

1) Definição do foco da auditoria 

 

  Nunca é demais lembrar que para os empresários do projeto os seus 

objetivos serão focados no lucro que esta empresa venha a lhes fornecer, ou 

seja, o retorno dos seus investimentos, enquanto que para a instituição pública, 

os seus objetivos estão calcados na expectativa de um retorno no âmbito 

social, com o aumento da qualidade de vida na região beneficiada com o 

projeto. 

  Para o projeto Alfa S.A, espera-se que aumente-se o número de 

empregos elevando-se a renda da população beneficiada e com o isto melhore-

se a qualidade de vida desta.  

  Contudo, deve-se atrelar os objetivos do projeto aos objetivos 

institucionais cabendo a auditoria constatar se eles foram alcançados e quais 

os efeitos que eles provocaram nesta região. Tendo como foco os efeitos 

produzidos por este projeto, por ser este o ponto que validará ou não os 

investimentos aplicados pelo governo, melhor dizendo, a efetividade do 

investimento realizado pela sociedade através de seus instrumentos 

governamentais. 

  Estabelecido o aumento da renda na região como foco a ser 

analisado pela auditoria, teríamos graficamente a seguinte situação:  



92 

(1) BRASIL, Tribunal de Contas da União, Portaria nº 144, 2000. Aprova o Manual de Auditoria de 
Natureza Operacional – Brasília. TCU, Coordenadoria de fiscalização e Controle, 200, BTCU nº37, 
2000, pp.33.  

      2º Etapa 

Figura 3.1 

             3º Etapa 

 

 

 

 1ºEtapa         

 

 

          4º Etapa 

 

 

 

 

FONTE: Processos de projetos incentivados pelo FINOR. (Figura elaborada pelo autor) 

 

  No capítulo II constatamos que a auditoria da extinta SUDENE, 

direcionou seus trabalhos para o processo, focalizando a legalidade dos 

controles praticados pela administração do projeto. Neste terceiro capítulo, o 

redirecionamento dos procedimentos para a efetividade. A partir das evidências 

auferidas com os trabalhos, a auditoria poderá tomar conhecimento se o 

projeto atingiu os objetivos esperados e conseqüentemente a missão 

institucional da autarquia.  

 

 

 

2) Definição dos Procedimentos 

  Os procedimentos empregados pela auditoria quando voltados para o 

processo seriam direcionados para às etapas de entrada, implantação e do 

resultado do projeto, contudo, para fins de avaliação da efetividade os 

procedimentos passam a ser elaborados em função da avaliação do impacto. 

  Consequentemente no planejamento(1) voltado para a avaliação de 

impacto,  teremos a seguinte seqüência lógica dos principais passos a serem 

praticados: 

• Questões de auditoria; 

• Hipóteses 

ENTRADA 
 

CADASTRO 
E 

AVALIAÇÃO 

RESULTADO 
 

PROJETO 
CONCLUIDO 

PROCESSO 
 

IMPLANTAÇÃO 
 

FOCO 
IMPACTO 

• Econômico; 
      (renda) 
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• Informações requeridas (variáveis e indicadores); 

• Estratégias metodológicas; 

• Métodos de coleta de dados; 

• Métodos de análise de dados; 

 

 

Definindo as questões de Auditoria 

  No caso da Alfa S/A a expectativa do governo era de criar com o 

projeto empregos para a população beneficiada, de modo, que através destes 

empregos a renda da população aumentasse e, com isto, os demais aspectos 

relacionados aos índices de desenvolvimentos humanos.  

  Partindo-se deste contexto à elaboração das questões(1) de auditoria 

ficaram definidas dentro da dimensão econômica, desenvolvendo-se da seguinte 

forma: 

 

1. Quantas pessoas foram beneficiadas com a geração de empregos 

diretos? 

2. Houve um aumento de renda para estas pessoas beneficiadas com os 

novos empregos gerados pelo projeto? 

3. A economia local foi beneficiada com o projeto, empregos indiretos?  

4. O Estado obteve retorno com os impostos incidentes nas operações do 

projeto? 

 

 

Estabelecendo as Hipóteses 

 

  A ampliação da oferta de empregos diretos somados ao crescimento 

real da renda destes e ao aumento do volume de transações de caráter 

econômico-financeiras na região gerando empregos indiretos proporcionarão a 

alavancagem em cadeia necessária para a econômica local. 
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Informações a serem requeridas (variáveis e indicadores) 

  As informações a serem requisitadas devem estar em consonância 

com as questões e hipóteses formuladas, materializando-se através de variáveis 

dimensionadas pelos indicadores que auferirão aos questionamentos 

estabelecidos inicialmente. No caso teríamos as seguintes informações, 

evidências, a serem requeridas; 

1. Quantas pessoas foram beneficiadas com a geração de empregos 

diretos? 

• Variável: Empregos gerados em decorrência do projeto; 

• Indicador: Numero de novos empregos gerados; 

• Evidências: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS, Guia de Recolhimento do INSS ou através do 

resumo geral da folha de pagamento 

2. Houve um aumento de renda para estas pessoas beneficiadas com os 

novos empregos gerados pelo projeto? 

• Variável: a renda das pessoas beneficiadas diretamente com o 

projeto; 

• Indicador: Valor dos salários em comparação com os padrões locais; 

• Evidência: Folha de pagamento, 

 

3. O projeto movimentou a economia local? 

• Variável: O fluxo de transações comerciais locais em decorrência 

do projeto.  

• Indicador: O volume de compras e vendas realizadas no mercado 

interno regional; 

• Evidências:Contratos com fornecedores, clientes, faturamentos, 

fornecedores, notas fiscais, produção.  

 

4. O Estado obteve retorno com os impostos incidentes nas operações do 

projeto? 

• Variável: A arrecadação do decorrente do recolhimento de 

impostos.  

• Indicador: Aumento do recolhimento dos impostos na região; 
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• Evidência: Comprovantes de recolhimentos do Imposto de Renda - 

IRPJ, Imposto sobre Circularização de Mercadorias e Serviços – 

ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; dentre outros, 

assim como também os encargos sociais como FGTS, INSS, 

CONFINS, outros. 

  As fontes serão obtidas diretamente através dos dados coletados 

quando da visita física ao projeto agindo-se nos próprios controles da empresa, 

além das informações enviadas pela própria empresa a auditoria.  

  Podemos classificar estas fontes como primárias e secundárias, 

sendo consideradas as primárias(1) aquelas obtidas através de entrevistas, 

pesquisas, observação e secundárias informações ou dados obtidos através de 

documentos existentes na empresa como: folha de pagamento, guia de 

recolhimento, planilhas, etc.  

 

 

Definindo a Estratégia Metodológica 

  O auditor deve decidir qual estratégia a ser adotada diante das 

condições de permissividade de realização dos trabalhos considerando o fator 

tempo e os custos inerentes à realização da avaliação.  

  No caso exemplificado da Alfa S.A, vamos ter que analisar a situação 

da população no momento antes e no depois do projeto Alfa S.A, comparando os 

dados existentes nestes dois estágios, para então, partindo-se desta 

comparação, possa-se obter o juízo se o projeto foi efetivo ou não dentro dos 

propósitos institucionais da entidade. 

  Como vimos anteriormente os instrumentos utilizados para se apurar 

a efetividade podem ser decorrentes de modelos: pré-experimentais, 

experimentais e os quase experimentais. Para fins ilustrativos vamos optar pelo 

método experimental, pois, é o mais completo e sua aplicabilidade abrange o 

entendimento dos demais.  

  No modelo experimental utilizaremos uma população de comparação 

também chamada de população de controle equivalente, pois será escolhida por 

ter as mesmas características e condições da população beneficiada com o 

projeto. No caso exposto teremos a população do Município A que será 



96 

 

beneficiada como o projeto Alfa S.A, enquanto que a população localizada no 

Município B, servirá apenas para fins de comparação.  

  Supondo-se que através da realização de pesquisas com a utilização 

de questionários obtiveram-se informações de amostras destas duas populações 

quanto a qualidade de vida nos aspectos relacionados a renda. Os questionários 

direcionaram as perguntas para o antes do projeto e para o depois do projeto. O 

questionamento se fez sem que as pessoas relacionassem a pesquisa ao 

projeto.  

  Além da pesquisa realizada com a utilização dos questionários, a 

auditoria também checou através dos controles da empresa a quantidade de 

empregos gerados, atentando para a renda obtidas com estes empregos. 

  Suponhamos que a auditoria tivesse obtido os seguintes dados 

quanto a renda:  

• Renda média da população A antes do projeto: R$ 200,00; (momento da 

observação O1) 

• Renda média da população A depois do projeto R$ 400,00; (momento da 

observação O2) 

• Renda média da população B antes do projeto: R$ 200,00; (momento da 

observação O3) 

• Renda média da população B depois do projeto: R$ 200,00; (momento da 

observação O4) 

Gráfico 3.13 

         X   

  Melhor  COM PROJETO 

          O2
(400)

  

       Grupo de tratamento 

EFEITO E0     E1    E2 

              

          SEM PROJETO 

      O1
(200)  O3

(200)      O4
(200) 

         Grupo de controle equivalente 

  Pior 

    ANTES   PROJETO  DEPOIS 

 



97 

 

 Aplicando-se na fórmula vamos ter o seguinte:  

  E1 = O2 – O1  

  E2 = O4 – O3  

onde fazendo E2 – E1 obtém-se a efetividade deste projeto (E0 ) quanto a renda. 

Senão vejamos, introduzindo-se os valores teremos:  

E1 = 400 – 200; então E1 = 200; 

E2 = 200 – 200; E2 = 0 

Como E0 = E2- E1; temos E0 = 200, ou seja, o resultado foi positivo, evidenciando 

que o projeto foi efetivo quanto a geração de renda para esta população.   

  Caso os resultados fossem nulos ou negativos, o mesmos, indicariam 

a falta de efetividade, possibilitando que a auditoria sugerisse a não continuidade 

de um financiamento a projetos semelhantes, estimulando o redirecionamento 

dos recursos para projetos que realmente apresentem resultados positivos. 

  Neste exemplo, neutralizamos as variáveis que concorrem com o 

projeto para explicar a variação da renda das pessoas beneficiadas no Município 

A, quando criamos paralelamente um grupo com as mesmas características sem 

contudo, sofrer influência do projeto. Variáveis decorrentes da política econômica 

desenvolvida pelo governo nas três esferas estariam presentes em ambas as 

populações selecionadas, assim como as características individuais estariam 

distribuídas nas duas populações. 

 

 

 

Coleta de Dados 

  A coleta de dados ficará condicionada a estratégica metodológica 

selecionada, que por sua vez deve estar em conformidade com as Questões de 

Auditoria. 

  A pesquisa poderá ser realizada através do emprego de entrevistas e 

questionários fechados e com a metodologia do estudo de caso a coleta se 

procederá com a utilização de dados secundários e obtenção de informações 

através da observação direta. Vejamos  
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1. Quantas pessoas foram beneficiadas com a geração de empregos? 

  Pode ser respondida através da solicitação da folha de pagamento, 

juntamente com a Guia de Recolhimento do FGTS (utilização de dados 

secundários). 

 

2. Houve um aumento de renda para estas pessoas beneficiadas com os novos 

empregos gerados pelo projeto? 

  Neste caso a entrevista e a utilização de questionários, assim como 

também, observações diretas, são mais adequadas que a utilização de dados 

secundários. Entrevistas e questionários com perguntas diretas e respostas 

fechadas seriam mais fáceis de aplicação e ao mesmo tempo proporcionariam 

um maior numero de amostragens. Perguntas realizadas diretamente as 

pessoas beneficiadas com o projeto, do tipo: Quantos bens duráveis foram 

adquiridos pelas pessoas a partir do ingresso no projeto? Qual a renda antes da 

implantação do projeto? Podem ser respondidas de forma direta e darão um 

indicador do aumento ou não da renda das pessoas pertencentes à comunidade 

beneficiadas com o projeto.  

 

 

3. O projeto movimentou a economia local? 

  Através da solicitação de planilhas que forneçam o volume de 

negócios com fornecedores locais em relação ao total de aquisições da empresa 

beneficiada no ano. O percentual de participação das vendas locais em relação 

ao total de produtos vendidos durante o ano.  São variáveis que indicarão o grau 

de movimentação econômico da empresa com a economia local, gerando por 

conseqüência empregos indiretos (utilização de dados secundários). 

 

4. O Estado obteve retorno com os impostos incidentes nas operações do 

projeto? 

  O aumento da arrecadação tributária por parte do Estado na região é 

um forte indicador do crescimento da economia local. A informações podem ser 

obtidas através da solicitação dos comprovantes de recolhimentos dos impostos 

(dados secundários). 
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Análise dos Dados 

  A organização das informações coletadas deve ser sistematizada para 

a interpretação do conteúdo. A análise de conteúdo é o método mais adequado 

para se analisar as informações coletadas através de entrevistas e estudos de 

casos. A quantidade de informação deve ser organizada de forma padrão para 

facilitar a sua interpretação. A análise vai depender muito da estratégia 

metodológica adota.  

 

 

 

Relatório  

  O relatório da auditoria é o seu produto final a ser apresentado para 

a sociedade demandante dos seus trabalhos. O relatório deve ser estruturado 

de forma clara e concisa, possibilitando o fácil entendimento dos leitores. 

  Basicamente um relatório deve ser estruturado contendo os 

seguintes componentes: sumário, resumo, introdução, pontos levantados, 

comentários do gestor do projeto, conclusão e por fim o encaminhamento. 

  Na introdução o auditor deve informar além das informações que 

identificam o projeto os procedimentos utilizados, a metodologia de análise, 

evidenciar o limite de escopo e o objetivo da auditoria. De forma que o leitor 

obtenha ciência dos limites e alcances da metodologia empregada.  

 

 

 

3.5 ALCANCE E DEFICIÊNCIAS OBSERVADAS NO EMPREGO DESTA 

METODOLOGIA 

 

3.5.1 Alcance(1) observado no emprego desta metodologia 

  A implantação nos procedimentos da auditoria interna de uma 

metodologia que possibilite a avaliação de impacto dos projetos a serem 

desenvolvidos ou incentivados por uma instituição voltada para o 

desenvolvimento da região Nordeste passa a ser não só um instrumento de 

controle das suas ações desenvolvidas na gestão dos recursos governamentais, 

mas, um avanço no sentido de que a organização passa a ter mais um 
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instrumento de avaliação da efetividade das políticas praticadas para a redução 

das desigualdades econômicas e sociais no âmbito regional. 

  A atividade de auditoria estende seus trabalhos não só para a 

economicidade, eficiência e eficácia do processo de um projeto, mas, também a 

efetividade deste projeto ou programa perante os seus beneficiários. Impedindo 

a médio e longo prazo que, com a sistematização dos procedimentos avaliativos 

destes programas, evite-se estratégias de desenvolvimentos que não sejam 

efetivas continuem a ser implantadas. 

  O alcance destes procedimentos pode ser a formação de um 

instrumento poderoso contra o mal gerenciamento dos recursos públicos no 

sentido de propiciar um redirecionamento destes recursos para projetos ou 

programas mais efetivos para a sociedade. 

  Diante da escassez de recursos, os desperdícios decorrentes de 

investimentos em programas que não apresentaram um retorno econômico e 

social para a sociedade praticados no passado, passam ter a possibilidade de 

serem corrigidos com a normatização e generalização desta metodologia através 

da implantação nos procedimentos usuais das auditorias.  

 
 
3.5.2 Deficiências observadas no emprego desta metodologia 

  O emprego da metodologia da avaliação do impacto dos projetos ou 

programas governamentais não pode ser utilizado em todas as situações, pois, o 

seu uso implica em mais tempo e recursos para a efetivação dos trabalhos. Além 

de uma maior especialização dos profissionais diante da necessidade de 

desenvolvimento de análises mais complexas com a introdução de recursos 

estatísticos para suportar as evidencias apuradas no decorrer dos trabalhos. Ou 

seja, o custo benefício e a viabilidade de realização dos trabalhos devem ser 

considerados quando da decisão de se optar por proceder a uma avaliação de 

impacto. O TCU(1) cita algumas deficiências relacionadas ao emprego da 

metodologia , conforme:  

1. No caso do estudo de caso: 

• Pode ter custo elevado e necessitar de muito tempo para seu 

implementação; 
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• Não permite generalizações das conclusões alcançadas para todo 

programa, exceto quando o número de casos ou situações for 

suficientemente grande e diversificado. 

2. Pesquisa: 

• Normalmente apresentam uma longa duração das pesquisas e a 

necessidade de conhecimentos em áreas específicas, como técnicas de 

amostragem, de elaboração de formulário de coleta de dados e 

tratamento estatístico de dados, entre outras.  

 

 

3. Delineamento Experimental: 

• Requer um controle do processo de seleção dos participantes do 

programa auditado, o que em geral não fica a cargo da auditoria mas, sim 

dos gestores dos programas.  

• 4. Delineamentos Quase-Experimentais: 

• A seleção dos grupos pressupõe o conhecimento de todas as variáveis 

relevantes que podem influenciar o resultado do programa, o que, por sua 

vez, é o objetivo da investigação.  

 

 

5. Delineamento Não experimental 

• Não há controle sobre explicações alternativas, ou seja, as mudanças 

observadas podem ter sido causadas por variáveis não associadas ao 

programa. 

  Como podemos observar uma das principais limitações do uso dos 

recursos de avaliação de impacto é a complexidade dos instrumentos que a 

metodologia requer para ser implantada, exigindo da equipe técnica uma maior 

especialização para a realização dos trabalhos.  

  Além, deste fato também podemos incluir a escassez de tempo e de 

recursos para realização de trabalhos. De modo que quando do planejamento da 

auditoria no momento da definição do objeto da auditoria a equipe deve avaliar a 

viabilidade de realização dos trabalhos. 



 

 

CAPÍTULO IV 
 

 

 

COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS 

 

 

4.1 – ASPECTOS POSITIVOS DA AUDITORIA VOLTADA PARA O 

PROCESSO 

 

  Entenda-se como auditoria convencional àquela voltada para o 

processo de um projeto ou programa, onde os procedimentos de auditoria 

estarão direcionados para os aspectos da economicidade, eficiência e eficácia 

e legalidade deste processo. 

  Sem a observância destes princípios na administração das ações 

governamentais os resultados dos programas dificilmente serão efetivos. Ou 

seja, o impacto esperado de um projeto depende de como ele foi planejado, 

sua organização e sua execução. 

  Neste capítulo abordaremos os aspectos positivos da metodologia 

utilizada para avaliar o processo e os aspectos positivos da metodologia 

voltada para apurar o impacto. Em ambos os casos, esta abordagem será 

realizada  projetando-se a sua aplicabilidade no FINOR. 

 

4.1.1 Aspecto positivo da economicidade 

 

  O aspecto da economicidade quando examinado deve ser 

direcionado para se apurar os custos ou despesas excedentes existentes na 

máquina administrativa. Questões como: o projeto poderia ser realizado a um 

custo menor? Procurarão encontrar um ponto de equilíbrio entre a 

economicidade para com a efetividade deste, de modo que as ações voltadas 
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para se atingir a economicidade dos projetos não interfiram negativamente na 

efetividade dos mesmos. 

  Por outro lado, a procura pela economicidade evitará o desperdício 

dos recursos que poderão ser alocados para novas frontes de ações que 

induzam a impactos positivos para a sociedade. 

  A observância pela Auditoria deste aspecto nos projetos 

incentivados pelo FINOR, seria realizada quando da apresentação dos projetos 

na SUDENE, momento em que os projetos apresentados pela empresas eram 

avaliados se efetivamente encontravam-se de acordo com os preços praticados 

pelo mercado. Para isto, a auditoria teria que dispor de instrumentos de 

pesquisas que possibilitasse a comparação dos preços existentes nas planilhas 

de custos dos projetos com os praticados pelo mercado, como: revistas 

especializadas, jornais, e checagem de preços por telefones, etc.  

 

 

4.1.2 Aspecto positivo da eficiência 

 

  A eficiência(1) passa a ser um aspecto que irá estabelecer uma 

relação entre a economicidade aplicada na geração dos produtos, custo 

empregado na sua consecução, para com os resultados, produtos, obtidos em 

um determinado período do tempo.  

  O exame da eficiência estabelecerá um grau relativo de eficiência 

utilizando-se da comparação entre os objetivos ou metas preestabelecidos com 

os realizados. Podendo ainda, utilizar-se de comparações entre linhas de 

ações semelhantes que busquem os mesmos resultados.  

  A eficiência de um projeto será apurada na medida em que ele 

atingir de forma mais econômica possível as sua metas programadas ou 

preestabelecidas dentro de um determinado espaço de tempo.  

  O aspecto da temporalidade tem a sua relevância para a efetividade 

de um projeto no sentido de que ações que não atingem os seus objetivos no 

espaço de tempo estabelecido estarão resultando em uma falta de efetividade 

deste projeto. Como exemplo podemos citar um projeto que tenha como 

objetivo a distribuição de vacinas contra um vírus letal que esteja assolando em 

um determinado povoado. As ações governamentais devem ser planejadas 
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dentro de um prazo temporal, ou seja, em tempo de se evitar o contágio de 

toda a população, e conseqüentemente a sua extinção. O produto deste projeto 

será caracterizado pelas vacinas produzidas, enquanto que o impacto ou a 

efetividade será obtido quando os efeitos destas vacinas imunizarem a 

população.  

  As vacinas podem ser distribuídas em tempo, contudo, a auditoria 

deverá atentar também para a economicidade deste produto, este parâmetro 

será medido através dos custos inicialmente estimados com os realizados, ou 

com custos destinados a projetos semelhantes.  

  No caso dos projetos do FINOR,  a observância ou exame por parte 

da auditoria para apurar a eficiência do âmbito social da implantação dos 

projetos incentivados com recursos do FINOR se procederia através da 

verificação da relação custo/benéfico no âmbito social, ou seja, indagações do 

tipo: o investimento realizado obtém o retorno social esperado? A relação entre 

o montante investido (custo) ou a investir projetam um benefício, empregos, de 

forma equilibrada, ou satisfatória? A tecnologia adaptada ao projeto tornará 

está relação saudável? Até que ponto o projeto poderá sofre adequações 

tecnológicas sem comprometer esta relação? São alguns exemplos de 

questionamentos que a auditoria investigaria para salvaguardar o objetivo 

social, benefício, dos investimentos em projetos incentivados com recursos do 

FINOR.  

 

 

4.1.3 Aspecto positivo da eficácia 

 

  Para a eficácia(1), os trabalhos de auditoria observaram o grau de 

alcance das metas programadas em um determinado período de tempo, 

independentemente dos custos implicados. 

  Neste aspecto a economicidade não será levado em consideração, o 

fator mais relevante será a consecução das metas dentro dos prazos 

estipulados.  

  O exemplo citado de um projeto para distribuição de vacinas contra 

um tipo de doença letal que contenha características contagiosas, normalmente 

gera o desencadeamento de planos de ações emergenciais onde foco da 
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administração não será no processo, mas, sim nos efeitos que essas ações 

proporcionarão, no caso, a não contaminação da população em tempo hábil.  

  Para os projetos incentivados pelo FINOR, a observância da eficácia 

traria o benefício de passar a ser observado pela auditoria o cumprimento do 

cronograma físico-financeiro dos projetos, evitando-se a existência de projetos 

em processo de implantação com o dobro do prazo previsto inicialmente para 

sua conclusão. Cabe destacar que este trabalho seria feito com o intuito não 

punitivo mas, tão somente de se procurar detectar as causas que levaram os 

projetos a não conclusão em tempo hábil possibilitando a sua correção e 

prevenindo que futuros projetos recaíssem nos mesmos erros.  

 

 

4.1.4 Aspecto positivo da legalidade 

 

  E por fim o aspecto da legalidade que a auditoria deve atentar para 

se evitar o desvio dos recursos públicos.  

  A efetividade dos procedimentos desenvolvidos pela auditoria 

estarão condicionados a observância das leis. Mesmo que, um projeto venha a 

requerer, diante do caráter emergencial, a não observância a economicidade, 

as atividades desenvolvidas deverão estar amparadas pela legalidade dos seus 

atos.  

  Voltando ao exemplo, quando o Governo distribuir vacinas a 

população, ele deverá utilizar-se de instrumentos legais, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, previstos para estes eventos, caso, contrário os seus gestores 

poderão responder sob pena de praticar ato invalido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, cível e criminal, conforme o caso.  

  A legalidade do processo dos incentivos fiscais para projetos 

desenvolvidos na região Nordeste perpassa pela sua transparência com que 

este processo é realizado perante a sociedade, a auditoria inspecionará o 

cumprimento da lei, na medida em que ela reflete o consentimento da 

sociedade para a realização do investimento com recursos públicos. A 

publicidade das Demonstrações Financeiras da empresa e a responsabilização 

pela fidedignidade destas serão cobradas pela Auditoria, não só a 

administração das empresas, mas, também será chamada a responder as 
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empresas de auditorias externas, responsáveis pelo parecer sobre as devidas 

Demonstrações Financeiras. 

 

 

4.2 – ASPECTOS POSITIVOS DA AUDITORIA VOLTADA PARA A 

EFETIVIDADE 

 

  O propósito da implantação de uma metodologia voltada para a 

apuração do impacto das políticas governamentais perante a sociedade, nos 

procedimentos de auditorias tem como principal objetivo tornar efetiva as ações 

praticadas pelos governos no uso da máquina estatal e em conseqüência a 

melhora da qualidade de vida da sociedade. Fazendo com que os recursos 

originários desta sociedade, através de impostos, taxas e contribuições, 

retornem a esta mesma sociedade, minimizando as diferenças sociais, bem 

como produzindo o bem estar social como um todo.  

  O correto uso da máquina pública pelos governos eleitos, passa a 

ser de responsabilidade não só dos eleitos, mas, também das instituições que 

compõem esta máquina. O fortalecimento institucional abrange, além do 

aspecto político, o aparelhamento das instituições para que melhor realizem 

suas funções.  

  Diante deste contexto podemos identificar alguns dos principais 

aspectos positivos para a auditoria realizar avaliações de impacto, conforme: 

identificação dos efeitos produzidos pelas ações governamentais na sociedade 

e a identificação dos projetos responsáveis por estes efeitos estabelecendo-se 

a relação causa-efeito. 

 

 

4.2.1 Identificação dos efeitos produzidos pelas ações governamentais 

na sociedade 

  Com a absorção da metodologia de avaliação de impactos nas 

atividades de auditoria, os organismos institucionais responsáveis pelo 

planejamento adquirirão um poderoso um instrumento que facilitará as tomadas 

de decisões. Será possível, por exemplo, identificar o efeito negativo ou nulo de 

programas ou projetos que tenham sido apenas avaliados inicialmente no 
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âmbito do processo, ou seja, atentando-se para a economicidade, efetividade, 

eficácia e legalidade do projeto, sem que tenha sido verificada a efetividade 

deste projeto para com a sociedade.  

  Suponhamos que o governo tenha implementado um projeto que 

tenha a finalidade de aumentar a renda de determinada população. O 

programa prevê a instalação de uma fabrica de tecidos que deverá produzir mil 

empregos na região. A auditoria de processo constatou que o projeto foi 

implantado a preços condizentes com a realidade do mercado, seguindo-se ao 

princípio da economicidade, foi concluído no tempo estabelecido, foi eficaz, 

sendo finalizado no tempo proposto aos menores custos possíveis, tudo dentro 

da legalidade, observando-se a legislação pertinente. Porém, a renda per capta 

da população não se alterou, pois, ocorreu apenas uma migração de pessoas 

oriundas micro empresas, mantendo-se a mesma renda local existente antes, 

ou digamos, ocorreu uma melhora que não compensa o investimento realizado 

pelo governo. Neste caso a auditoria convencional avalia apenas o processo 

não detectando impacto nulo que o projeto esta causando na população. 

 

 

4.2.2 Identificação das causas provocadoras dos impactos na sociedade 

  O estabelecimento da relação causa-efeito passa pela identificação 

dos projetos que estão provocando impactos na sociedade, sejam eles 

positivos, negativos ou até mesmo os programas de efeitos nulos. A partir 

deste instrumento os governos naturalmente induzirão a uma seletividade dos 

projetos, redirecionando os fluxos de recursos para os projetos que 

representem impactos positivos.  Este é sem dúvida um dos principais 

aspectos da auditoria de impacto, pois, possibilitará excluir das ações 

governamentais, projetos que canalizem um grande fluxo de recursos sem 

gerar efeitos positivos na sociedade. 

  No exemplo citado anteriormente a auditoria constatando que o 

projeto não representou aumento de renda para a sociedade, ressalvará em 

seu relatório que apesar do projeto está regularmente implantado, dentro dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e legalidade, ele não produz 

resultados efetivos para a sociedade. Podendo sugerir que projetos 

semelhantes sejam redirecionados para outros projetos que causem impactos 
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significativos de aumento de renda na população, evitando-se o desperdício 

dos recursos públicos.  

  Um resumo com os principais aspectos existentes nos modelos 

processo/resultado, no âmbito conceitual, podem ser assim demonstrados: 

 

TABELA 4.1 

PRINCIPAIS ASPECTOS DOS MODELOS PROCESSO/RESULTADO 

PROCESSO RESULTADO 

Economicidade: Menor custo Efetividade: 

Eficácia: Alcance das metas 

independentes dos 

custos em um 

determinado 

período 

Eficiência: Relação entre 

custo/benefício em 

um determinado 

período 

Legalidade: Observância das 

Leis 

 

Impacto ou efeito 

esperado na sociedade, 

produzido pelo produto 

final de um processo. 

 

 

4.3 - MODELO-SÍNTESE 

  Os passos a serem seguidos pela auditoria devem ser 

sistematizados em um Programa de Auditoria, matriz de planejamento, 

conforme já mencionado neste trabalho. A sintetização destes passos tem a 

intenção de melhora a compreensão da metodologia, de modo que, a sua 

visualização  facilite o entendimento do processo como um todo.  Os 

elementos-chave de um programa de auditoria estarão evidenciados neste 

resumo para que se possa desenvolvê-los de forma o mais coesa possível.  

  Informações como: a definição dos objetivos da auditoria, os limites 

de escopo do trabalho a serem desenvolvidos, os problemas e questões a 

serem respondidas pela auditoria, a metodologia adotada, e finalmente os 



109 

       

(1) BRASIL, Tribunal de Contas da União.Portaria nº 144, 2000. Aprova o Manual de Auditoria 

de Natureza Operacional – Brasília: TCU, Coordenadoria de fiscalização e Controle, 2000, 

BTCU nº 37, 2000, p. 17 

resultados que se pretendem alcançar com os trabalhos desenvolvidos pela 

auditoria, são os principais aspectos que um programa de auditoria deve conter 

para sistematizar de forma lógica as ações da auditoria na concepção dos seus 

objetivos. 

  Esta racionalização das ações a serem desenvolvidas pela equipe 

de auditoria, será padronizada através dos programas de auditoria que nada 

mais é do que o registro por escrito do planejamento das atividades de 

auditoria. 

   O Programa de Auditoria (Matriz de Planejamento), quando 

elaborado deve prevê o desenvolvimento dos trabalhos a serem executados 

pela auditoria em duas etapas distintas: fase preliminar (levantamento) e a fase 

de execução. O programa desenvolvido na fase preliminar deverá ser 

direcionado para o levantamento de informações sobre o objeto a ser auditado, 

possibilitando o planejamento das ações a serem desenvolvidas na execução 

dos trabalhos com base nestas informações adquiridas preliminarmente. 

Vejamos a seguir um sumário dos passos a serem desenvolvidos por uma 

equipe de auditoria, na fase preliminar e de execução. 

 

 

4.3.1 Fase Preliminar(1) 

  Primeiramente o programa de auditoria deve contemplar na sua 

introdução os motivos que o levaram a realização dos trabalhos de auditoria. 

Os motivos normalmente são decorrentes de metas previstas a serem 

cumpridas pela auditoria fazendo parte de um procedimento usual, podendo 

existir situações em que a auditoria seja solicitada a direcionar um determinado 

trabalho, caso, em que se configurará em uma auditoria especial.  

  Normalmente a metodologia utilizada para se selecionar um objeto a 

ser auditado quando não for decorrente de uma denúncia ou outra solicitação 

equivalente, é feita de forma aleatória, levando-se em consideração a 

relevância dos projetos sob aspectos sociais ou econômicos. Este processo de 

escolha procura dar ao processo de seleção o caráter impessoalidade, não 

deixando, contudo, de se atentar para os aspectos da relevância e 

oportunidade de realização dos trabalhos.  
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  Feita a escolha do objeto a ser auditado deve-se partir para a 

definição da equipe que participará dos trabalhos. Os trabalhos devem dividir-

se em duas etapas, a primeira destinada ao levantamento das informações, 

chamado testes de observação, sobre o projeto auditado e a segunda 

destinada da fase de testes substantivos(1).  

  No levantamento das informações sobre o projeto, serão definidas(2) 

a extensão, profundidade, natureza e finalidade dos trabalhos a serem 

realizados. Elaborando-se: estimativa do período de realização dos trabalhos, 

previsão das visitas a serem realizadas, previsão dos custos envolvidos e os 

relatórios a serem produzidos.  

  Geralmente os passos a serem desenvolvidos nesta fase, após a 

escolha do objeto a ser auditado, resumem-se em: planejamento, levantamento 

dos controles internos, estabelecimento dos critérios de auditoria a serem 

utilizados, definição das questões de auditoria e emissão do Relatório 

Preliminar.  

 

Planejamento na Fase Preliminar  

  Planejamento dos procedimentos a serem desenvolvidos na fase 

preliminar, devem contemplar o levantamento primário de informações sobre o 

objeto a ser auditado. Informações referentes à legislação que norteia o 

projeto, como Leis, Portarias, Instruções Normativas, Regimentos Internos, 

definem normalmente a finalidade, estrutura e os controles praticados pela 

entidade ou órgão auditado. O planejamento deve ser flexível possibilitando 

ajustes no decorrer dos trabalhos desenvolvidos pela equipe de auditoria. 

 

Levantamento dos Controles Internos 

  Obtenha dados sobre a operacionalidade do objeto auditado, como 

ele realmente está sendo praticado na realidade, se esta de acordo com o 

previsto nas normatizações, atentando-se para os aspectos da economicidade, 

eficiência e eficácia. Inicialmente os procedimentos utilizados pela auditoria 

estarão voltados para se apurar o processo, introduzindo-se em uma etapa 

posterior, a metodologia voltada para a apuração do impacto do projeto. 
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  Exemplificando esta etapa nos controles internos praticados pela 

SUDENE, com relação aos projetos que receberam benefícios do FINOR, a 

Auditoria teria que ter procedido o levantamento dos controles realizados pelos 

setores da SUDENE responsáveis pelas etapas de entradas dos projetos na 

Instituição como: recebimento, análise e aprovação das Cartas Consultas e 

Projetos apresentados, seguindo-se das etapas de implantação e conclusão 

dos projetos. O gráfico a seguir focaliza a área de atuação da auditoria nesta 

fase.  

 

Processo de entrada dos projetos na extinta SUDENE 

 
FLUXOGRAMA 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 FONTE: Processos dos projetos incentivados (elaborado pelo autor) 

 

 

  O levantamento seria feito através da coleta de dados por meio de 

entrevistas com os responsáveis pelos controles internos da instituição e 

através da observação direta dos procedimentos adotados. As informações 

seriam registradas pela Auditoria na forma narrativa com o auxilio de 

organogramas e fluxogramas. 

 

 

Critérios de auditoria 

  Com o conhecimento dos controles praticados tanto pela instituição 

gestora do fundo como pela entidade beneficiada pelo recurso, a Auditoria 

CARTA 
CONSULTA 

 

PROJETO 

CAA 
Análise das 

Cartas Consultas 
CAA 

Análise 
Documental 

DAI 
Análise 
Técnica 
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deve estabelecer os critérios que deve adotar, de modo, a nortear o arcabouço 

conceitual a ser trabalhado, a delimitação do escopo de trabalho, a orientação 

para a coleta de dados indicando como obter as evidências significativas. 

Nesta etapa defini-se-a-rá a extensão dos trabalhos, sua profundidade, 

oportunidade e finalidade. Os critérios devem observar a disponibilidade de 

recursos financeiros, a disponibilidade de tempo para a realização dos 

trabalhos e a relevância do projeto auditado para a sociedade.  

 

 

Questões de Auditoria 

   Defina os objetivos de auditoria e conseqüentemente as questões de 

auditoria a serem examinadas sobre o objeto auditado.  

  De acordo com as questões, a Auditoria poderá ser voltada para o 

processo, ou poderá ser voltada para o impacto produzido pelo projeto. 

Questões avaliativas do impacto procuram estabelecer uma relação entre a 

causa e o efeito, como por exemplo: o programa é o responsável pelo aumento 

de renda na população? Quais os efeitos produzidos por este programa na 

população?. 

  Questões relativas a economicidade: os custos apresentados estão 

de acordo com os preços praticados pelo mercado? Assim como questões 

relativas eficácia e eficiência: o projeto foi implantado? O projeto foi implantado 

no período previsto e com os custos previstos? Quanto à legalidade podemos 

ter: as operações realizadas no projeto estão suportadas legalmente?.  

  Retornado a aplicabilidade desta metodologia ao exemplo dos 

projetos do FINOR, no âmbito da efetividade, o impacto dos mesmos poderiam 

ser medidos através dos efeitos destes projetos nas dimensões econômicas, 

sociais e ambientais.  

  Formulando-se as questões para cada dimensão, o próximo passo 

seria a definição das variáveis e dos indicadores correspondentes as questões 

formuladas  

 

Relatório Preliminar 

  Após, estabelecida as questões de auditoria a serem examinadas, o 

coordenador da equipe de auditoria deve avaliar a viabilidade da execução dos 
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trabalhos, levando em consideração o grau de dificuldade em se conseguir as 

informações necessárias para a realização dos trabalhos, os custos envolvidos 

e a disponibilidade de tempo necessária para sua consecução.  

  Feito este balizamento à auditoria emitirá um relatório preliminar, 

cujo conteúdo conterá além da descrição dos procedimentos realizados na fase 

preliminar, constará de comentários, conclusões e sugestões ou 

encaminhamentos para a realização ou não dos trabalhos de auditoria. 

  A proposta de apresentação do modelo-síntese será desenvolvida 

considerando-se a utilização da metodologia voltada para avaliação do 

processo e do impacto do projeto na sociedade. Contudo, os passos aqui 

apresentados não terão o intuito de exaurir as possibilidades de aplicabilidade 

dos procedimentos, mas, conforme o próprio título do tópico sugere, síntese, 

apresentar um modelo que possa ser utilizado como norte para futuros 

desenvolvimentos de Matrizes de Planejamentos. 

 

 

4.3.2 Fase da Execução(1) 

 

Informações Requeridas/Definindo os indicadores 

  Defina que tipos de informações, variáveis, deverão ser levantados 

para responder as questões elaboradas e quais as fontes que darão suporte a 

estas informações.  

  As informações a serem adquiridas deverão estar em consonância 

com os critérios já estabelecidos pela auditoria. A correta correlação entre as 

informações requeridas e os critérios preestabelecidos é que vão determinar os 

indicadores apropriados. 

  As evidências a serem solicitadas durante os exames devem 

atender as questões formuladas pela Auditoria, no caso de uma auditoria 

voltada para o processo do FINOR, teríamos o seguinte: 

Economicidade: Os custos apresentados para implantação do projeto. O 

levantamento dos custos poderia ter sido obtido através da utilização de dados 

secundários como as planilhas de custos emitidas pelas empresas na 

elaboração dos projetos; 



114 

  

(1)ROCHE, Chris. Avaliação de Impacto dos trabalhos de ONGs – Aprendendo a valorizar as 
mudanças [Edição adaptada para o Brasil ABONG; tradução: Tisel Tradução e Interpretação 
Simultânea Escrita]. São Paulo: Cortez: ABONG, Oxford, Inglaterra: Oxfam, 2000, p. 66 

Eficácia:  O projeto foi concluído? A conclusão do projeto poderia ser obtida 

através da inspeção documental com a apresentação do Certificado de 

Implantação ou através da observação direta verificando-se a operacionalidade 

do projeto, requisitando-se o faturamento dos últimos exercícios; 

Eficiência: A conclusão do projeto dentro do prazo estabelecido com os custos 

previstos. Esta informação poderia ser obtida através da verificação do 

cumprimento do cronograma físico-financeiro; 

Legalidade: A legalidade das operações. Informação obtida através de 

inspeções físicas e documentais, conferências de cálculos, circularizações, 

confirmação com terceiros de dados apresentados pela administração da 

empresa. 

  No âmbito da avaliação de impacto Chris Roche(1) estabelece três 

categorias de indicadores: os de riqueza material, os de medidas de bem-estar 

social ou capital humano e os de medidas de empoderamento ou capital 

político. 

• Riqueza material: compreende os bens (terra, gado, casas), renda crédito e 

economias, situação ocupacional, salários despesas segurança alimentar e 

qualidade de alimentação, dependência de agiotas ou de ajuda alimentar. 

• Medidas de bem-estar social ou capital humano: estes termos dizem respeito 

à condição de saúde e, mais especificamente, à mortalidade infantil ou 

juvenil, além de água, saneamento e educação – especialmente os índices 

de alfabetização e freqüência escolar; 

• Medidas de empoderamento ou capital político: Incluem a propriedade e o 

controle sobre o patrimônio, percepções do bem-estar e qualidade de vida, 

participação nas tomadas de decisão e nas instituições públicas, acesso aos 

recursos públicos, dependência, mobilidade e índices de planejamento 

familiar como um substituto para o empoderamento das mulheres.  

  Como exemplo podemos citar os critérios utilizados para se 

determinar o conceito de bem-estar. Supondo-se que a auditoria adotou o 

critério de bem-estar, o empoderamento das pessoas e a capacidade de 

trabalho. Neste exemplo as informações deverão possibilitar a mensuração de 

indicadores de empoderamento e de capacitação profissional das pessoas. 

  Podendo as informações serem obtidas através de:dados físicos: 

fotografias, observação direta, mapas, gráficos, etc; oral: entrevistas ou 
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pesquisas; documental: inspeção papéis de trabalho; analítica: cálculos, 

comparações. 

  Para os projetos incentivados com recursos do FINOR, as 

informações requeridas seriam direcionadas para se obter o impacto destes 

projetos na sociedade no âmbito econômico, social e ambiental, conforme 

demonstramos a seguir: 

• Econômico: Numero de empregos gerados pelo projeto, a faixa salarial 

(renda), quantidade de transações efetuadas com o mercado local, 

impostos recolhidos pelo projeto;  

• Social: Investimentos em Recursos Humanos como número de 

empregados freqüentando cursos de aperfeiçoamentos,  investimentos 

na qualidade de vida dos empregados como; 

• Ambiental: investimentos realizados para a prevenção, conservação e 

restauração do meio ambiente. 

 

 

Estratégica Metodológica 

  Estabeleça a estratégica metodológica a ser adotada na 

investigação, requerida pelas questões formuladas. Neste caso, a estratégica 

metodológica também deve estar de acordo com os critérios estabelecidos pela 

equipe de auditoria. No caso de uma avaliação de impacto o critério 

estabelecido procurará mensurar “a natureza e magnitude dos impactos 

esperados com a implementação do programa”, cito: BTCU nº 37, 2000, p. 40. 

  As metodologias podem ser: estudo de caso, pesquisa, 

Delineamento Experimental; Delineamentos Quase-Experimentais, e 

Delineamentos Não-Experimentais. Caberá a equipe de auditoria estabelecer 

qual a metodologia mais adequada, levando-se em conta aspectos como a 

relevância dos trabalhos, tempo disponível e recursos financeiros.  

 

 

Coleta de Dados 

  Estabeleça a metodologia de coleta de dados que mais se adapte ao 

tipo de informação requerida. Os métodos mais utilizados são: entrevista, 
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questionário, observação direta e utilização de dados secundários (documentos 

fornecidos por terceiros). 

 

 

Análise dos Dados 

  Após, coletado os dados, o passo seguinte será a codificação dos 

dados possibilitando a apuração das variáveis depurando-se seus indicadores.   

  O dados podem ter tratamentos estatísticos, para os casos de 

questionários enviados pelo correio ou entrevistas estruturadas, ou pode ser 

realizada uma analise de conteúdo, para os casos de entrevistas abertas, 

anotações de campo ou materiais impresso, como relatórios, estudos de caso 

ou pesquisas. 

 

Relatório 

  O relatório da auditoria é o seu produto final a ser apresentado para 

a sociedade demandante dos seus trabalhos. O relatório deve ser estruturado 

de forma clara e concisa, possibilitando o fácil entendimento dos leitores. 

  Um relatório deve ser estruturado contendo os seguintes 

componentes: sumário, resumo, introdução, pontos levantados, comentários do 

gestor do projeto, conclusão e por fim o encaminhamento. 

  Na figura 4.1, constante na página seguinte é apresentado um 

comparativo dos dois modelos: o voltado para o processo praticado pela 

auditoria da extinta Sudene versus o modelo proposto com a agregação do 

foco na efetividade dos resultados. 
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Figura 4.1 

COMPARATIVO ENTRE MODELOS  

MODELO DA EX. SUDENE CAMPO DE ATUAÇÃO MOD. PROPOSTO 

       PROJETO         PROJETO 
         

            ECONOMICIDADE 

 

 

                 EFICÁCIA 

       LEGALIDADE          LEGALIDADE 

 

 

         EFICIÊNCIA 

 

 

 

         EFETIVIDADE 

 

 

 

FONTE: Processos da extinta Sudene (figura elaborada pelo Autor) 
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CONCLUSÃO 
 

 

 

  Os acontecimentos políticos e econômicos ocorridos no Brasil nos 

últimos anos, Reforma administrativa, relatório da CPI do FINOR que resultou 

na extinção da Sudene e a perspectiva da sua recriação com um novo modelo 

institucional, no governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, são 

sinalizações contextuais de que a auditoria da nova Sudene precisa implantar 

nos seus procedimentos uma metodologia voltada para a avaliação do impacto 

no âmbito econômico, social e ambiental.  

  Tal premissa nasce do ponto de vista de que a Reforma 

Administrativa proposta por Bresser Pereira estava voltada para a implantação 

de uma administração gerencial, dentro de um viés neoliberal,  que previa a 

mudança de foco do processo para o resultado no serviço público. 

  Outro fator foi o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do 

FINOR, que expôs a falta de efetividade dos projetos beneficiados quanto à 

geração de empregos diretos na região, dos 676.443 mil empregos diretos 

previstos originários de 2.573 projetos, apenas 41% (275.715 mil empregos) 

diretos foram efetivamente gerados. 

  Incluindo-se, também, a missão institucional da nova Sudene 

definida preliminarmente com a divulgação do Relatório Preliminar do Grupo de 

Trabalho Interministerial – GTI, que estabeleceu na dimensão socioeconômica 

e cultural, a nova instituição como indutora da inserção social, da eficiência 

econômica e da conservação ambiental. 

  No contexto operacional das atividades da auditoria da extinta 

Sudene, a mesma demonstrou não alcançar além da efetividade, os aspectos 

da economicidade , eficácia e eficiência, limitando-se a legalidade do processo. 

  O argumento baseia-se no fato de que nos últimos cinco anos antes 

da extinção da Sudene a auditoria não atuou nos setores responsáveis pelo 

cadastro, avaliação, análise, aprovação e acompanhamento dos projetos. Fato 

este levantado através dos Planos anuais de atividades de Auditoria Interna 

PAAAI, referente aos exercícios de 1996 a 2000, constatando-se apenas um 
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único exame efetuado na Coordenação de Acompanhamento e Avaliação – 

CAA realizado no ano de 2000. 

   A análise dos projetos procedida pela SUDENE, através da Diretoria 

de Administração de Incentivos DAI, especificamente pela Coordenação de 

Acompanhamento e Avaliação CAA, previa a observância dos aspectos da 

economicidade, eficácia e eficiência, dentre outros, como requisitos básicos 

para a aprovação dos projetos apresentados a SUDENE, não sendo, 

entretanto, estes procedimentos de análise realizados pela Coordenação de 

Acompanhamento e Avaliação e Diretoria de Administração de Incentivos 

objeto dos exames desenvolvidos pela Auditoria.  

  O principal foco da metodologia adotada pela auditoria foi 

direcionado para a legalidade nos controles das empresas. Realizando exames 

de inspeção, observação, investigação e confirmação dos elementos 

patrimoniais acrescidos aos projetos na fase de implantação. A auditoria 

buscava atestar através dos seus procedimentos se o gerenciamento dos 

recursos liberados pela SUDENE, estavam sendo aplicados pelas 

administrações das empresas beneficiadas de acordo com a legislação 

pertinente. 

  A literatura atual já dispõe de uma vasta bibliografia discorrendo 

sobre avaliação de impacto. Todos os métodos apresentados podem ser 

usados pela auditoria quando necessite proceder à aferição da efetividade de 

um projeto. Os principais tipos apresentados foram decorrentes de estratégias 

metodológicas não experimentais, quase-experimentais e experimentais.  

  Os modelos experimentais se apresentarão como os mais indicados 

para a realização dos exames de avaliação de impacto, pois, com o uso dos 

grupos de controles semelhantes e a realização de pré-testes e pós-testes 

pode-se neutralizar as ameaças das explicações concorrentes ao projeto 

quando da avaliação dos efeitos observados.  

  Os modelos não são excludentes, se completam de forma que a sua 

execução poderá ser realizada independentemente uma da outra. Contudo, o 

ideal é a realização de um exame que alcance todos os aspectos: 

economicidade, eficácia, eficiência, legalidade e efetividade.  

  A sugestão deste trabalho é o seu principal objetivo que se traduz 

com a implantação de uma nova metodologia a ser empregada nas atividades 
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de auditoria da nova SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste, procurando aproveitar os aspectos positivos constantes entre dois 

modelos administrativos: o.convencional que é direcionado para o processo e o 

modelo gerencial caracterizado por estar voltado para o resultado. 
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RELAÇÃO DOS ANEXOS 

 

 

• ANEXO I  Modelos de roteiros utilizados pelos técnicos da Auditoria 

• ANEXO II Modelo de exame dos relatórios das auditorias externas 

• ANEXO III Modelo de Carta consulta 

• ANEXO IV Modelo de análise da carta consulta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÓPIA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA A 
  
DOSSIE DA EMPRESA B 
  
POSIÇÃO CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA C 
  
DESCRITIVO DAS FOTOS D 
  
PONTOS PENDÊNCIAS DE AUDITORIA E 
  
RELÁTOIRO CRITICO – RC.DAI/RUR 09/00 F 
  
ACRESCIMOS DAS INVERSÕES FISICAS/DEBÊNTURES G 
  
RELATÓRIOS SEMESTRAIS H 
  
RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÕES I 
  
RELATÓRIO DE AUDITOIRA ANTERIORES  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCRIMINAÇÃO SITUAÇÃO TÉCNICO REF 
   A 
1- PERFIL   B 
2- LIBERAÇÕES   C 
3-CÓPIA DO RELATÓRIO   D 
4- RASTREAMENTO LIBERAÇÃO DE 24.03.94   E 
5- RASTREAMENTO LIBERAÇÃO DE 08.11.94   F 
6- RASTREAMENTO LIBERAÇÃO DE 14.08.95   G 
7- TESTE DIFERIDO   H 
8- EXAME DOS RECURSOS PRÓPRIOS   I 
9- TESTE DO IMOBILIZADO   J 
10- ATAS   L 
11- SITUAÇÃO DOS LIVROS   M 
12- ESCRITURAS DEBÊNTURES   N 
13- EXTRATOS BNB   O 
14-CONTRATO CONSTUTORA COLÚMBIA   P 
15- RELATÓRIO FÍSICO CONTÁIL DE 30.06.96   Q 
16- EXAME FÍSICO   R 
17- BENS NA FAZENDA CAJUNORTE   S 
18- HISTÓRICO   T 
19- DEMONS. FINANCEIRAS DE 1996/1995   U 
20- PLANILHA AUXILIAR INVERSÕES/FONTES   V 
21- REL. SEMESTRAIS DE 31.03.94 A 30.06.97   X 
22- EXAME DOS LIVROS   V 
23- OUTROS DOCUMENTOS   W 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANALÍTICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE -SUMÁRIO DE EXAME 

Examinamos o Relatório Analítico de Auditoria Independente da Empresa abaixo caracterizada, relativo ao exercício social findo 
em ____/____ /_____,  cujos resultados sumariados apresentamos: 

 

 

~. 

Examinamos o Relatório Analítico de Auditoria Independente da Empresa abaixo caracterizada, relativo ao exercício social findo 
em ____/____ /_____,  cujos resultados sumariados apresentamos: 

1 -Nome:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

2 -Situação: 

2.1 -Em relação a Por1aria n.o 1000/97: 

 Obrigada a apresenta Relatório Analítico de Auditoria 

Isenta de apresentar Relatório Analítico de Auditoria 

2.2 -Em relação à execução do Projeto: 

Em implantação Concluído 

2.3 -Documentação remetida 

Demonstração Financeiras com Parecer dos Auditores 

Relatório Analítico de Auditoria Independente 

Caduco 

Exemplar da publicação das Demonstrações Financeiras com Parecer dos Auditores Independentes 

Exemplar da publicação das Demonstrações Financeiras sem Parecer dos Auditores 
Independentes 

/I -EMPRESA DE AUDITORIA 

1 -Nome:________________________________________________________________________________________________________ 

2 -Parecer dos Auditores Independente 

Sem ressalvas Com ressalvas 

3 -Transcrição das ressalvas ou da negativa de parecer, se houver. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Negativo 

4 -Transcrição dos aspectos importantes sobre o projeto. contidos no Relatório analítico de Auditoria Independente 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUD/AUT, __________/ _______/ 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III -PARECER CONCLUSIVO SOBRE OS EXAMES REALIZADOS 

Em decorrência dos exames procedidos na documentação que nos foi submetida, concluímos que: 

 
 
 

Atende totalmente as exigências desta Auditoria 

Atende parcialmente às exigências desta Auditoria 

Não atende às exigências desta Auditoria 

IV -PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS 

Remessa do Relatório analítico à DAli para ciência e arquivamento dos demais documentos. 

Arquivamento do Relatório Analítico e demais documentos por se tratar de projeto considerado:  

Expedição de oficio conforme minuta anexa, solicitando 

Remessa do Relatório Analítico e exemplar da publicação das Demonstrações financeiras, de acordo 
com as exigências desta Auditoria. 

Esclarecimentos adicionais ao Relatório Analítico examinado 

Exemplar da publicação das Demonstrações financeiras na qual conste o Parecer dos Auditores Independentes 

Cópia do contrato celebrado com os Auditores Independentes 

Outros _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

v -PARECER DA CHEFIA 

Ao Técnico 

Adotar as seguintes providências 

Remeter o Relatório Analítico a DAI, através de memo. 

Arquivar o Relatório Analítico e demais documentos por se tratar de projeto: 

Isento em relação à portaria n.o 1000/97 

concluído 

caduco 

Datilografar a minuta de oficio anexa 

Arquivar a ficha de controle e Demais documentos 

AUD/AUT. 199 

O Isento em relação a portaria n.o 1000/97 

CONCLUÍDO 

CADUCO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

CARTA CONSULTA DE INVESTIMENTO 
O EMPREENDIMENTO FOLHA 1/3 

TRAMITAÇÃO DO DOCUMENTO 
NÚMERO DO PROTOCOLO DATA NUMERO DO PROCESSO DATA 

                              
I - IDENTIFICAÇÃO 
1 – SETOR 2 - CÓDIGO 3 – RAMO DE ATIVIDA 4 - CÓDIGO 

INDUSTRIAL       TÊXTIL       

II - LOCALIZAÇÃO 
7 UF 5- BAIRRO/DISTRITO 6- MUNICÍPIO 

REBEIRÓPOLES S E 
9- CÓDIGO 10- ÁREA URBANA (m2) 11- CÓDIGO 8- AREA RURAL 

            

II – MERCADO ALVO 
12 –INTERNO 13 - EXTERNO 
NE 
SE 
CO 

N 
S 

MERCOSUL (MS) 
PACTO ANDINO (PA) 
CENTRO AMERICANO (AC)  
CARICOM (CA) 
 

UNIÃO EUROPEIA 
SUDESTE ASIÁTICO 
ORIENTE MÉDIO 
ÁFRICA 
 

NAFTA 
NOVA ZELÂDIA 
AUSTRÁLIA 

IV – PRINCIPAIS PRODUTOS 
14 – CÓDIGO 15 –DISCRIMINAÇÃO 16 – UNID 17 – PREÇO 

UNITÁRIO R$ 1,00 
18- PRODUÇÃO 
ANUAL 

 19- RECEITA 
(R4 1000,00) 

      CAMISAS UN 9,00 300.000 2.700.000,00 
      CAMISETAS UN 3,00 1.200.000 3.600.000,00 
      CALÇA JEANS UN 10,00 240.000 2.400.000,00 
      MODINHA UN 8,50 960.000 8.160.000,00 
 
V –PRINCIPAIS MATÉRIAS PRIMAS 

24 -ORIGEM 20 – CÓDIGO 21 –DISCRIMINAÇÃO 22 – UNID 23 –CONSUMO 
ANUAL ESTIMADO 

INTERNO EXTERNO 

25- CODIGO 

      TRICOLINE 
ESTAMPADO 

M T S 390.000 NE      

      MEIA MAL. 
ALGODÃO 

K G S 300.000 NE      

      TECID. BRIN.ALG M T S 240.000 NE      
      TEC.COTON/POLIEST

ER 
M T S 220.000 NE      

 
VI – INSUMOS BÁSICOS 

30 -ORIGEM 26 – CÓDIGO 27 –DISCRIMINAÇÃO 28 – UNID 29–CONSUMO 
ANUAL 
ESTIMADO INTERNO EXTERNO 

31- CODIGO 

    ENERGIA ELETRICA K W H 8.160.000 NE   
    CAIXA DE PAPEL U N D 84.000 NE   
    SACOS PLÁSTICOS U N D 2.970.000 NE   
    AGUA M T 3 1.860.000 NE   
CAPACIDADE COMPETITIVA 
32- PROJETOS 33 – PROCEDIMENTOS E TECNOLOGIAS A SEREM APLICADAS 34 – CERT.ACEIT.INT 
 TAF MRP CEP CQT CNC CAD CAM CIM CGQAI CGQAAI 
INDUSTRIAIS X X X X X X X X X X 
AGROINDUST           
AGROPECUÁRIOS           
TURISMO           
           
GERAÇÃO DE EMPREGOS 

36 – Nº DE EMPREGOS 37-MASSA SALARIAL (R$ 1.000,00) 
DIRETOS INDIRETOS SALÁRIO ENC. SOCIAIS TOTAL 

35- NÍVEIS 

ANO 
1 

ANO 
II 

ABI I ANO II ANO I ANO II ANO I ANO II ANO I ANOII 

MÃO DE OBRA SUPERIOR 1 3 2 6 54.000 162.000 43.200 129.600 97.200 291.600,00 
MÃO DE OBRA QUALIFICADA 6 52 12 22 69.120 284.160 55.296 227.328 124.416 511.488,00 
MÃO DE OBRA NÃO.QUALFICA  336  120  1.001.320  801.058  1.802.376,00 
TOTAL 7 391 14 148 123.120 1.447.480 98.496 1.157.984 221.616 2.605.464,00 

 

 



 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

CARTA CONSULTA DE INVESTIMENTO 
O INVESTIDOR FOLHA 2/3 

TRAMITAÇÃO DO DOCUMENTO 
NÚMERO DO PROTOCOLO DATA NUMERO DO 

PROCESSO 
DATA 

                              

I – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
38- CPF/CGC 39- NOME DO INVESTIDOR 

 
 

            40- SIGLA DA EMPRESA 
 

41- OCUPAÇÃO PRINCIPAL /SETOR 42- OUTRA ATIVIDADE DE AUTUAÇÃO 
 

 

II – NATUREZA DO PLEITO 

43- CÓDIGO 44- DENOMIAÇÃO 

    
IMPLANTAÇÃO 

45- NENEFÍCIO PLEITEADO 
 
FINOR ART. 5º                            FINOR ART. 9º AÇÕES                                                                          FINOR ART. 9º DEBÊNTURES 
 
III – ENDEREÇO RESIDENCIAL 

47 – NÚMERO 48 - COMPLEMENTO 46- RUA, AVENDIDA, PRAÇA 
           
49- BAIRRO/DISTRITO 
 

50- CEP 51 – MUNICÍPIO 52 - UF 

53- TELEFONE 54- TELEFAX 55 – E- MAIL 

IV – ENDEREÇO COMERCIAL 
56- RUA, AVENIDA, PRAÇA  57 – NÚMERO 58 - COMPLEMENTO 

59- BAIRRO/DISTRITO 60 – CEP 61 – MUNICÍPIO 62 UF 

63- TELEFONE 64- TELEFAX 65 – E-MAIL 

 
V – EXPERIÊNCIA EMPRESARIAL(ÚLTIMOS 5 ANOS) 

66- EMPRESA 67- PERÍODO 68- CARGO OCUPADO 

   
   
   
   

VI – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS (ÚLTIMOS 2 ANOS EM R$ 1.000,00)  
69 – PESSOA FÍSICA 70 PESSOA JURÍDICA  

DISCRIMINAÇÃO ANO I ANO II DISCRIMINAÇÃO ANO I ANO II 

RENDIMENTO ANUAL   RECEITAS 
OPERACIONAIS 

  

DECLARAÇÃO DE BENS E 
DIREITOS 

  DISPONIBILIDADE   

DISPONIBILIDADE   DESPESAS 
FIXAS/VARIÁVEIS 

  

DÍVIDA E ÔNUS REAIS   LUCRO BRUTO   
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO   IMPOSTO DE RENDA 

DEVIDO 
  

   PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

  

VII – MONTANTE DOS INVESSSTIMENTOS PREVISTOS (EM R$ 1.000,00) 

71- ORIGEM 72 – VALOR 73- CRONOGRAMA ANUAL DE INVESTIMENTOS 74- VALOR 

RECURSOS PRÓPRIOS  ANO A:  

RECURSOS DE TERCEIROS  ANO A+1  

RECURSOS DO FINOR  ANO A + 2   

TOTAL  TOTAL  



 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

CARTA CONSULTA DE INVESTIMENTO 
O INVESTIDOR FOLHA 3/3 

VIII – QUADRO DE ACIONISTAS/QUOTISTAS 
75- NOME 76 – CPF/CGC 77 – AÇÕES COTAS (%) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
 
No caso da existência de outros acionistas/quotistas (detentores de pelo menos 10% das ações 
ou cotas de partição deverão ser prestadas, sobre cada um deles, as informações constantes 
do item VI adiante reproduzido: 
 
NOME DO ACIONISTA/COTISTA 
 

CPF/CGC AÇÕES/COTAS 

VI – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS (ÚLTIMOS DOIS ANOS EM R$ 1.000,00) 
69 – PESSOA FÍSICA 70 – PESSOA JURÍDICA 
DISCRIMINAÇÃO ANO I  ANO II DISCRIMINAÇÃO  ANO I  ANO II 
RENDIMENTO ANUAL   RECEITAS OPERACIONASI   
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS   DISPONIBILIDADE   
DISPONIBILIDADE   DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS   
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS   LUCRO BRUTO   
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO   IMPOSTO DE RENDA DEVIDO   
 
NOME DO ACIONISTA/COTISTA 
 

CPF/CGC AÇÕES/COTAS 

VI – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS (ÚLTIMOS DOIS ANOS EM R$ 1.000,00) 
69 – PESSOA FÍSICA 70 – PESSOA JURÍDICA 
DISCRIMINAÇÃO ANO I  ANO II DISCRIMINAÇÃO  ANO I  ANO II 
RENDIMENTO ANUAL   RECEITAS OPERACIONASI   
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS   DISPONIBILIDADE   
DISPONIBILIDADE   DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS   
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS   LUCRO BRUTO   
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO   IMPOSTO DE RENDA DEVIDO   
 
NOME DO ACIONISTA/COTISTA 
 

CPF/CGC AÇÕES/COTAS 

VI – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS (ÚLTIMOS DOIS ANOS EM R$ 1.000,00) 
69 – PESSOA FÍSICA 70 – PESSOA JURÍDICA 
DISCRIMINAÇÃO ANO I  ANO II DISCRIMINAÇÃO  ANO I  ANO II 
RENDIMENTO ANUAL   RECEITAS OPERACIONASI   
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS   DISPONIBILIDADE   
DISPONIBILIDADE   DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS   
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS   LUCRO BRUTO   
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO   IMPOSTO DE RENDA DEVIDO   
 
NOME DO ACIONISTA/COTISTA 
 

CPF/CGC AÇÕES/COTAS 

VI – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS (ÚLTIMOS DOIS ANOS EM R$ 1.000,00) 
69 – PESSOA FÍSICA 70 – PESSOA JURÍDICA 
DISCRIMINAÇÃO ANO I  ANO II DISCRIMINAÇÃO  ANO I  ANO II 
RENDIMENTO ANUAL   RECEITAS OPERACIONASI   
DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS   DISPONIBILIDADE   
DISPONIBILIDADE   DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS   
DÍVIDAS E ÔNUS REAIS   LUCRO BRUTO   
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO   IMPOSTO DE RENDA DEVIDO   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAA 
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: 

OBS: 
Só serão analisados os acionistas com mais de 10% no quadro 
acionário, porém caso o somatório dos acionistas com menos de 
10% ultrapassar 20j% de participação, estes serão analisados.  
 
Data de emissão 19/03/98 

 

 

 
 

ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO DATA DE 
ENTRADA 

APV. 

EMPREENDIMENTO RECEITA ANUAL  
SETOR TEXTIL 
PRODUTO Camisas, Camisetas, Calças jeans e Modinha 
GERAÇÃO DE EMPREGOS 391 
LOCALIZAÇÃO  
NATUREZA/BENEFÍCIO Implantação 
 INVERSÕES Investimento Total 

Recursos Próprios 
Recursos do Finor 
Recursos de terceiros 

29.000.000,00 
8.700.000,00 
11.600.000,00 
8.700.000,00 

 PONTOS OBTIDOS PESO TOTAL 
5,00 3,00 15,00 
3,00 3,00 9,00 
2,00 1,00 2,00 
3,00 1,50 4,50 
5,00 1,5 7,50 
4,00 3,00 12,00 

CAPACIDADE COMPETITIVA 
GERAÇÃO DE EMPEGO 
CONTRIBUIÇÃO INCREMENTO EXPORTAÇÃO 
EXPLANSÃO INTEGRAÇÃO DADEIA PRODUTIVA 
INCREMENTO VALOR ADCIONAL 
CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGICA REGIONAL 
INCREMENTO DE ÁREA (Res. Nº 11.075/97) 
 

0,00  0,00 
50,00 

RESULTADO FINAL 
DESCRIÇÃO DE ANÁLISE DE CRITÉRIOS VALORES 

APURADOS 
LIMITES LOCAL 

50,00 30 0 

TOTAL DA PART. INVERSÕES TOTAIS  FINOR 
30 29.000.000,00 8.700.000,00 

INTERVALOS                        PERCENTUAL 
DE 40 A 48 PONTOS                         25% 
DE 49 A 57 PONTOS                         30%  
DE 58 A 65 PONTOS                          35 

 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
QUADRO ACIONÁRIO PERCENTUAL PART. EM OUTROS 

PROJETOS  
SITUAÇÃO 

    
    
    
    
    
    
    
 
  ACIONISTA 1 ACIONISTA 2 

   

   

EXPERIÊNCIA 
EMPRESARIAL 
CAPACIDADE 
INVESTIMENTO 
CAPACIDADE 
ENDIVIDAMENTO 

   

 



 

 

 

 
 

 

RESUL'fADO DO GRUPO CUNJUNTAMENTE: 
********************************* 
GRUPO APROVADO NA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO. 
GRUPO APROVADO NA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO. 
GRUPO APROVADO NA EXPERIENCIA EMPRESARIAL. 

ACIONISTA: 1- IDENTIFICACAO: 

PESSOA J 
TRC: 1.10 
% PARTICIPACAO: 100.00% 
NOME: 
TELEF.:  
ENDERECO: 
RUA  
BAIRRO: 
CIDADE: 
UF: 
CEP: 
CAPACIDADE EMPRESARIAL: ANO 1: 3 ANO 2:  
2 RECEITA OP.: 14429000.00 
DISPONIB. :  
DESPESAS:  
LUCRO BRUTO:  
IMP. RENDA:  
PATRIM.LIQ.:  
CI: 46144319.94 RP: 
10150000.00 
RESULTADO DA CAPo DE INVESTIMENTO: 
CE: 34275852.03 
RT: 10150000.00 
RESULTADO DA CAPo DE ENDIVIDAMENTO: 

 

CODIGO:                        
PROJETO: 

************************************** 

PARTICIPACAO DO FINOR : 
INVESTIMENTO TOTAL:R$  
RECURSOS PROPRIOS :  

RESULTADO DA EXPERIENCIA EMPRESARIAL: 0.10 
APROVADO NA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO. APROVADO NA 
CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO. 
APROVADO NA EXPERIENCIA EMPRESARIAL. 

RESUL'fADO DO GRUPO CUNJUNTAMENTE: 
********************************* 
GRUPO APROVADO NA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO. 
GRUPO APROVADO NA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO. 
GRUPO APROVADO NA EXPERIENCIA EMPRESARIAL. 

ANO 5:2 ANO 4:2 ANO 3:2 

PRAZO DE IMPLANTACAO::3 ANOS. 
FINOR: R$ 
TERCEIROS:R$ 

OBSERVAÇÃO 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________ 

A N A L I S E  D E  C A R T A  C O N S U L T A  


