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RESUMO 

 

O presente trabalho busca identificar variáveis que possam ser determinantes para o 

atendimento às recomendações de auditorias realizadas por órgãos de controle, a partir do 

tratamento de hipóteses lastreadas em diversos conceitos, tais como Capabilities, Enforcement, 

Teoria da Agência, Continuidade e Descontinuidade Administrativa. Para tanto, dada a 

capilaridade e volume de suas atividades, foram selecionadas ações de controle realizadas pelo 

Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU), a partir de uma abordagem 

quantitativa, por meio de testes de correlação e regressão, analisando recomendações expedidas 

entre 2011 e 2015, no âmbito de auditorias de obras públicas, recorte que se torna relevante e 

adequado ao contexto social e político pelo qual passa o Brasil. Com base no referencial teórico 

e resultados obtidos na pesquisa, podemos observar que equipes de auditoria com 

heterogeneidade e maior tempo médio de experiência profissional elaboram recomendações 

que tendem a ter maior grau de atendimento, assim como auditorias originadas de demandas 

externas e ações investigativas. Por outro turno, Unidades Gestoras com elevado grau de 

rotatividade e histórico de processos disciplinares de seus dirigentes prejudicam o atendimento 

de recomendações formuladas pela CGU. Tais achados contribuem para decisões relacionadas 

à seleção de linhas de atuação de órgãos de controle e para o planejamento de auditorias que 

tenham maior potencial para agregar valor à gestão. 

 

 

Palavras-chave: Auditoria. Auditoria Governamental. Controle Interno. Recomendações de 

Auditoria. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to identify variables that may affect the compliance with control 

institutions audit recommendations, based on the treatment of hypotheses backed by several 

concepts, such as Capabilities, Enforcement, Agency theory, Administrative Continuity and 

Administrative Discontinuity. Therefore, given the capillarity and quantity of its activities, 

control actions were selected from Ministry of Transparency and Comptroller General (CGU), 

based on a quantitative approach, including correlation and regression tests, analyzing 

recommendations issued between 2011 and 2015, within the scope of audits of public 

construction works. This approach is relevant and appropriate to the actual social and political 

Brazilian context. Based on the theoretical reference and research results, we can observe that 

the audit teams with heterogeneity and longer average time of professional experience elaborate 

recommendations that tend to have a greater degree of assiduity, as well as audits originated 

from external demands and investigative actions. On the other hand, the Management Units 

with a high turnover and history of disciplinary processes of their managers hinder compliance 

with the CGU recommendations. These findings contribute to decisions related to the selection 

of lines of action of control bodies and to the audits planning that have greater potential to add 

value to management. 

 

 

Keywords: Audit. Government Audit. Internal Control. Audit Recommendations. 
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1 INTRODUÇÃO 

A materialização de um trabalho de auditoria geralmente se dá pela elaboração de um 

relatório, mas para que produza resultados torna-se importante o follow-up das recomendações 

nele consignadas (MADEIRA, 2013, p. 17), as quais consistem em providências que devem ser 

adotadas para correção de falhas e irregularidades, com a principal finalidade de contribuir para 

o aperfeiçoamento da gestão pública (BRASIL, 2014a, p. 31). 

Segundo Olivieri (2009), no âmbito do Controle Interno do Poder Executivo Federal, a 

auditoria informa as fragilidades e potencialidades dos programas e ações governamentais, 

possibilitando que os gestores promovam as alterações necessárias para aprimorá-los. Todavia, 

a autora, ao estudar a atuação da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), aborda que o 

órgão de accountability não tem poder para obrigar que o auditado cumpra suas recomendações, 

as quais não possuem caráter impositivo. 

Assim, tem-se que a auditoria governamental é uma importante aliada para possibilitar 

maior eficiência à gestão pública, ganhando relevância o estudo de variáveis que sejam 

determinantes do atendimento de suas recomendações e os benefícios delas decorrentes. 

Ao abordarem o que determina a eficiência de um serviço público, Bandiera, Prat e 

Valletti (2009) estudam a importância relativa entre desperdícios ativos e desperdícios passivos. 

Os autores consideram desperdício ativo aquele que implica um benefício direto ou indireto 

para o agente público tomador de decisão, tendo por exemplo clássico o superfaturamento de 

uma aquisição em troca de suborno, ou seja, a corrupção. Já o desperdício passivo seria 

decorrente da incapacidade do gestor público em evitá-lo, tendo como exemplo a existência de 

regras excessivas e desarrazoadas, consistindo, assim, na pura ineficiência. 

A questão sobre a eficiência do governo em prover serviços públicos, apresentada 

Bandiera, Prat e Valletti (2009), permanece bastante instigante, em especial no contexto político 

e social pelo qual passa o Brasil. Em um primeiro momento o senso comum pode levar à 

conclusão de que a corrupção é a única responsável pelos problemas constantemente 

observados na concepção e execução de políticas públicas, questão que tem ganhado relevo em 

pesquisas no meio acadêmico (BOBONIS, FUERTES e SCHWABE, 2016; ROSÁRIO, 2016). 

Todavia, Bandiera, Prat e Valletti (2009) analisam outro fenômeno de grande impacto para a 

adequada aplicação de recursos públicos, que é a pura ineficiência, entendida, na pesquisa, 

como a má gestão que não busca o benefício do privado em contrapartida. 

Assim, enquanto não se vislumbra utilidade ou vantagem ao gestor público pela existência 

de desperdícios passivos (pura ineficiência), a ampliação de desperdícios ativos (corrupção) 
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aumenta, especialmente por se tratar de ato intencional, a utilidade do tomador de decisão mal-

intencionado, sendo possível vislumbrar a ocorrência do conflito ou problema de Agência. 

 

A figura a seguir ilustra a variação entre a utilidade para gestores e sociedade nos casos 

de corrupção e de pura ineficiência. 

 

Figura 1 – Variação da utilidade dos Desperdícios Ativos e Passivos 

Ocorrência 
Utilidade 

Gestor Público Para a Sociedade 

Desperdício Ativo (corrupção) 
  

Desperdício Passivo (pura ineficiência) 
  

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir de Bandiera, Prat e Valletti (2009) 

 

Da leitura da Figura 1, tem-se que tanto a ocorrência de desperdícios ativos quanto a de 

desperdícios passivos prejudica o interesse público, acrescentando-se, ainda, a luz dos conflitos 

de agência, que nos casos de Corrupção há divergência entre os objetivos do Gestor Público 

(Agente) e da Sociedade (Principal), a qual possui informações limitadas para a identificação 

de tal conduta criminosa. Nessa linha, Besanko et al (2012, p. 97-98) conceituam que: 

“Uma relação principal/agente, ou uma relação de agência, ocorre quando uma 

parte (o agente) é contratada por outra (o principal) para realizar ações ou 

tomar decisões que afetam o payoff para o principal. 

[...] 

As dificuldades nas relações principal/agente (chamadas de problemas de 

agência ou conflitos de agência) são comuns. Os problemas de agência podem 

surgir quando duas condições são satisfeitas: (1) os objetivos do principal e 

do agente são diferentes, e (2) as ações realizadas pelo agente ou as 

informações de posse do agente são difíceis de serem observadas.” 

 

Portanto, ao considerarmos a eficiência como uma relação de custo benefício, temos, para 

além do senso comum, que a corrupção também gera ineficiência, como demonstram os estudos 

de Ferraz, Finan e Moreira (2012), Brollo et al. (2013) e Costa, C. C. M. (2016), ao analisarem 

seu efeito sobre as demandas da administração (inputs) para provimento de bens e serviços 

(outputs) à sociedade, incluindo distorções na alocação de recursos, contribuindo para piores 

resultados (outcomes) de políticas públicas. 
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Ferraz, Finan e Moreira (2012), utilizando dados de fiscalizações da CGU em governos 

locais Brasileiros, tratam da relação entre a corrução e os resultados na área da educação, sendo 

identificada uma associação negativa significativa entre a corrupção e o desempenho escolar 

dos alunos do ensino fundamental. Também detectaram que os insumos escolares são reduzidos 

na presença de corrupção. Esses achados complementam a pesquisa de Bandiera, Prat e Valletti 

(2009), demonstrando que, assim como os desperdícios passivos, os desperdícios ativos 

contribuem para a geração de ineficiências na gestão pública. 

Brollo et al. (2013) consideram que o aumento da alocação de recursos em municípios, 

por meio de transferências federais, pode ampliar a corrupção local sem a correspondente 

punição eleitoral, uma vez que maiores receitas exógenas possibilitariam aos agentes políticos 

mais condições para desvios sem decepcionar os eleitores, que tem acesso limitado às 

informações em função do Problema de Agência, podendo levar inicialmente a uma melhora 

de indicadores sociais acompanhada, no entanto, de uma deterioração geral do processo político 

no nível municipal, revelando uma fragilidade institucional nos municípios brasileiros em 

função da alta frequência de abusos detectados em auditorias da CGU. 

Costa, C. C. M. (2016), ao estudar a relação entre a corrupção e os níveis de saúde pública 

nos municípios brasileiros, também tendo por base relatórios da CGU, obteve resultados não 

homogêneos quanto à associação entre a corrupção e os indicadores testados, demonstrando, 

por exemplo, que a corrupção foi prejudicial principalmente nos resultados na atenção básica à 

saúde, porém relacionou-se a uma melhoria percentual de mortes em hospitais, evidenciando a 

lógica de que há necessidade de comprar para “roubar”, sendo possível que tais efeitos estejam 

associados a distorções na alocação de recursos públicos. 

Nos casos relacionados à má gestão, Costa, C. C. M (2016) identificou prejuízos aos 

indicadores de saúde, inferindo que “gastar bem é tão proeminente quanto evitar desvios 

oriundos da corrupção”. O autor também analisou contratações de obras públicas no Brasil, 

identificando um elevando percentual de aditivos para modificações em contratos, não podendo 

ser desconsiderado um significativo custo social em decorrência, principalmente, de atraso na 

conclusão das obras, denotando a ineficiência do processo. 

 Tratando especificamente de obras públicas, os desperdícios ativos e passivos são 

evidentes e vultuosos, por vezes decorrentes de fraudes em licitações e contratos, porém há 

também vários casos em que, embora executadas e entregues conforme o previsto, não são 

colocadas em funcionamento para benefício da população (como escolas e unidades de pronto 

atendimento construídas e abandonadas), tomando constantemente os noticiários, a exemplo da 

Operação Lava Jato e auditorias realizadas por órgãos de controle interno e externo, as quais 
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por vezes identificam deficiências nos procedimentos de controle interno administrativo, de 

planejamento, falha de projeto, bem como baixa capacidade operacional e não atendimento às 

recomendações dos órgãos de controle, inclusive quanto à necessidade de apuração de 

responsabilidades (BENITES, 2015; BORGES, 2014; RIBEIRO, 2012, p. 85-95), dentre 

outros. 

Diante de tantas ocorrências, a auditoria governamental pode ser vista como uma 

importante ferramenta para a adição de valor e melhoria das operações da organização 

(GRAMLING, RITTENBERG E JOHNSTONE, 2012), e aprimoramento da gestão pública, a 

partir de recomendações que busquem eliminar ou mitigar as causas de impropriedades e 

deficiências identificadas (BRASIL, 2001), as quais, todavia, necessitam serem atendidas para 

a produção de efeitos positivos na redução de desperdícios ativos e passivos. 

A fim de demonstrar a relevância do tema a ser objeto da presente pesquisa, cabe 

mencionar que o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 

Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa SFC n.º 03, de 09 de junho de 

2017, aborda a auditoria interna governamental como uma atividade independente que deve 

buscas auxiliar as organizações públicas para a realização de seus objetivos, a partir de uma 

abordagem para a avaliação e melhoria da eficácia da governança, gerenciamento de riscos e 

controles internos. 

Neste contexto, na presente pesquisa foram estudados os fatores determinantes para o 

atendimento das recomendações dos órgãos de controle interno, enquanto executores da 

atividade de auditoria interna governamental. 

Dada à capilaridade de suas ações e por ser o Órgão Central do Controle Interno da 

Administração Pública Federal, os dados analisados foram obtidos junto ao Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU. 

Cabe mencionar que a CGU – além do Sistema de Controle Interno – também é órgão 

central dos sistemas de Correição e Ouvidoria do Poder Executivo Federal e está estruturada 

em quatro grandes áreas com status de Secretarias, a saber: Secretaria Federal de Controle 

Interno; Corregedoria-Geral da União; Ouvidoria Geral da União; e Secretaria de Transparência 

e Prevenção à Corrupção. 

 A pesquisa, enquadrada no Tema de Intervenção “Controladoria Aplicada ao Setor 

Público”, buscou identificar quais variáveis podem ser determinantes para o atendimento às 

recomendações formuladas pela CGU em auditorias de obras públicas, dada a relevância, 

materialidade e criticidade das ações de controle executadas nesse tipo de objeto. 
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A fim de melhor representar o problema de pesquisa, optou-se por formular a seguinte 

pergunta de partida, que para Quivy e Campenhoudt (1998, p. 31) é um primeiro fio condutor 

que possibilita a estruturação do trabalho com coerência: 

✓ Quais variáveis são determinantes do atendimento às recomendações de auditorias 

realizadas por órgãos de accountability?  

 

Como resultado, observou-se que há características das equipes de auditorias, da origem 

da demanda pelo trabalho e das Unidades Jurisdicionadas e seus dirigentes que influenciam os 

resultados gerados pelas avaliações do órgão de accountability, informações importantes para 

a seleção de objetos de auditoria e o planejamento das avaliações a serem realizadas. 

Equipes com maior heterogeneidade e experiência profissional, auditorias decorrentes de 

demandas externas ou investigativas criam condições favoráveis a um maior nível de 

atendimento das recomendações. 

Por outro lado, há uma tendência de diminuição desse nível de atendimento quando a 

direção das Unidades possui, por exemplo, alta rotatividade, bem como quanto há histórico de 

processos de responsabilização instaurados em desfavor de seus dirigentes máximos. 

 A pesquisa se justifica pela crescente importância do tema “Controle” em âmbito nacional 

e internacional, a exemplo dos estudos desenvolvidos por Power (2003), tratando dos desafios 

e consequências da ampliação de competências das watchdog agencies. Na seara pública pode 

ser observada a ampliação de sua importância, refletida na edição de normas e forma de atuação 

das instituições de controle do Estado, incluindo iniciativas voltadas à transparência, à 

participação social, à governança e accountability, conceitos que ganham força a partir de uma 

visão de administração gerencial focada em resultados e não em processos. 

Por seu turno, o recorte focado em auditoria de obras se mostra relevante e adequado ao 

contexto social e político pelo qual passa o país nos últimos anos. Ademais, considerando 

apenas as constatações que tem por objeto “obras”, consignadas em relatórios de auditoria da 

CGU, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, foram identificadas 6.374 

recomendações, demonstrando haver um volume significativo de observações para análise. 

 A sistematização de uma metodologia de mapeamento de variáveis determinantes do 

atendimento de recomendações de auditoria poderá, no campo acadêmico, além de ampliar o 

repositório de conhecimento sobre resultados de auditorias governamentais, contribuir para que 

se lancem luzes sobre o tratamento de recomendações emanadas pelos órgãos de controle. 

Ademais, sob o ponto de vista da prática, fornecerá insumos para o planejamento das ações 

finalísticas e definições de estratégias de atuação da própria CGU e outros órgãos de 
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accountability, bem como pode contribuir para a avaliação de perfis adequados para a alta 

administração dos órgãos e entidades governamentais. 

Para reforçar a importância de se estudar fatores determinantes do atendimento a 

recomendações de órgãos de accountability, é relevante mencionar que para Lima (2014) o 

follow up é considerado como fundamental ao trabalho do auditor, que é o profissional mais 

adequado para desenvolver o acompanhamento das recomendações decorrentes do relatório 

comunicado à administração. Para o autor, o trabalho de um auditor interno é concluído quando 

as recomendações são implementadas e se confirma que as mesmas terão êxito, constituindo, 

assim, acréscimo de valor para a organização. 

 Assim, a pesquisa poderá colaborar, ainda, para o aperfeiçoamento da aferição dos 

indicadores de Benefícios Financeiros e Não Financeiros, instituídos pela CGU por intermédio 

da Portaria CGU nº 1.276, de 05 de junho de 2017, a fim de refletirem adequadamente a 

recuperação de valores ou prejuízos evitados e as melhorias de práticas de gestão decorrentes 

do atendimento, pelos gestores federais, das recomendações expedidas. 

Cabe mencionar que os resultados do presente trabalho apresentam contribuições em 

relação a questões postas em outros estudos com os quais dialoga, a exemplo da observação de 

que capabilities dos integrantes de equipes de auditoria também são importantes para melhorar 

o desempenho no atendimento de suas recomendações, na mesma linha do que ocorre no estudo 

de Ramos e Cabral (2015), quanto à atuação de equipes de pesquisadores em projetos de 

inovação tecnológica, bem como Cabral (2017), no tocante à melhor atuação de fiscais de 

contrato mais qualificados. Avança, também, na identificação de características da gestão e da 

origem da demanda de auditoria que influenciam o resultado do atendimento às recomendações, 

trazendo respostas a problemas postos nas pesquisas de Olivieri (2009), no tocante a limitações 

decorrentes da ausência de caráter impositivo das recomendações de auditoria, e de Aranha e 

Filgueiras (2016), quanto ao resultado abaixo do esperado na atuação dos órgãos de 

accountability no exercício do controle na administração pública. 

Ademais, as conclusões da presente pesquisa poderão ter impacto imediato junto, ao 

menos, aos seguintes atores sociais: 

 

✓ Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União: Possibilitará a 

utilização de insumos relevantes para o planejamento de futuras auditorias, além de uma 

mensuração mais eficiente dos resultados de sua atuação, evidenciando a importância 

de seu papel para o aperfeiçoamento da gestão e das políticas públicas. 
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✓ Gestores Públicos: Fomentar a adoção de boas práticas, contribuindo para o 

aprimoramento da gestão pública. 

✓ Sociedade: Com o fomento às boas práticas de gestão e aprimoramento da gestão 

pública, a sociedade poderá ter melhores e mais efetivas entregas do poder público, com 

o consequente atendimento mais adequado de suas demandas. 

✓ Pesquisadores: Contribuir para o aprofundamento de estudos sobre os efeitos de 

trabalhos de auditoria no aprimoramento da gestão pública e combate à corrupção. 

 

 A presente dissertação está organizada em seis capítulos, sendo o primeiro deles a 

Introdução, no qual são apresentados o assunto da pesquisa, o problema de estudo e a 

justificativa para elaboração do trabalho.  

 O segundo capítulo apresenta uma contextualização sobre o Controle Interno na esfera 

federal brasileira e os principais números relacionados aos trabalhos da CGU. 

 Os fatores determinantes para os resultados dos trabalhos de auditoria, a partir de um 

referencial teórico, são tratados no terceiro capítulo, sendo abordados conceitos relativos à 

Teoria da Agência e Accountability - com especial atenção ao enforcement -  passando por 

teorias relacionadas a Capabilities e Continuidade e Descontinuidade Administrativa na 

Administração Pública, além da abordagem sintética de outras teorias que contribuem para o 

desenvolvimento do estudo. 

 No quarto capítulo é tratada a Metodologia de Pesquisa, com detalhamento da abordagem 

quantitativa adotada, a qual inclui testes de correlação e regressão, para o teste das hipóteses 

descritas, com adoção do Modelo Probit. 

 A análise dos dados é apresentada no quinto capítulo, sendo aplicadas as teorias 

apresentadas no terceiro capítulo aos testes das hipóteses detalhadas no quarto capítulo. 

 No sexto capítulo são apresentadas as considerações finais e a conclusão da presente 

pesquisa, incluindo as restrições impostas e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 CONTEXTO: CONTROLE INTERNO NA ESFERA FEDERAL BRASILEIRA  

Segundo Oliveira (2011), o controle interno decorre do dever de autotutela da 

Administração, se caracterizando por conferir a cada um dos Poderes estatais o exercício do 

controle de legalidade, oportunidade e conveniência sobre seus próprios atos e agentes.  

O controle interno é função que se exerce no âmbito do poder público, 

podendo, inclusive, ser criado um sistema dentro da estrutura 

administrativa da entidade responsável pela execução da tarefa de verificar 

a exatidão dos atos de gestão financeira, orçamentária, patrimonial e 

operacional ocorridos nos órgãos da Administração. (OLIVEIRA, 2011, p. 

64). 

 

A partir de Santos e Tres (2009, apud GALDINO et al. 2012) pode-se afirmar que o 

embrião do controle na administração pública brasileira não se observa somente no art. 75 da 

Lei Federal nº 4.320/1964, a qual já apresentava regras acerca do controle da execução do 

orçamento público, mas também no art. 6º do Decreto-Lei nº 200/1967 que estabeleceu o 

controle como um dos princípios da administração pública federal a ser observado por todos os 

seus órgãos. 

Assim, ao ser abordada a contribuição do controle para a Administração Pública, torna-

se relevante considerar o Decreto-lei nº 200/67, editado no âmbito da Reforma Administrativa 

de 1967, os dispositivos da Constituição Federal de 1988 e a reforma gerencial nos anos 90, a 

qual preceitua a utilização de princípios básicos da Administração Burocrática, mas entende 

como principal cliente o cidadão.  

Em seu Capítulo V, o Decreto-Lei nº 200/67 detalha os níveis de controle, que 

compreendem o controle pela chefia competente, pelos órgãos próprios de cada sistema e pelos 

órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e auditoria.  

Em que pese a possibilidade de serem extraídas várias dimensões de controle a partir do 

art. 13 do Decreto-Lei nº 200/67, o presente trabalho abordará a contribuição para a gestão 

pública a partir do atendimento às recomendações da CGU enquanto Órgão Central do Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo Federal e os benefícios decorrentes dessa atuação. 

Neste sentido, cabe mencionar que em geral, segundo Galdino et al. (2012), as 

controladorias são órgãos responsáveis pela realização do controle interno da administração 

pública por intermédio de auditorias governamentais, sendo necessário fazer a distinção, de 

forma objetiva, entre procedimentos de controle interno e órgãos de controle interno, conforme 

segue: 
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Quadro 1 - Controle Interno - Procedimento versus Organização Fiscalizadora 

Distinção entre controles internos e órgãos de controle interno 

Controles internos 

(sistemas e procedimentos) 

Órgãos de controle interno 

(organizações e instituições) 

Conjunto de atividades, planos, métodos, 

indicadores e procedimentos interligados e 

utilizados com vistas a assegurar a 

conformidade dos atos de gestão e a 

concorrer para que os objetivos e metas 

estabelecidos para as unidades jurisdicionais 

sejam alcançados. 

Unidades administrativas integrantes dos 

sistemas de controle interno da 

Administração Pública federal, incumbidas, 

dentre outras funções, da verificação da 

consistência e qualidade dos controles 

internos, bem como apoio às atividades de 

controle externo, exercidas pelo Tribunal. 

Fonte: Holanda e Vieira (2009, apud Galdino et al. p. 153). 

 

Para Oliveira (2011), o Sistema de Controle Interno é mais amplo que os controles 

administrativos e incorpora, também, a autotutela, considerando que: 

Internamente, ainda como forma de controle, o nosso ordenamento jurídico 

estabeleceu a obrigatoriedade de implantação de um sistema de controle 

interno, com objetivo de fiscalização das atividades, auxiliar no planejamento 

da Administração Pública, verificar a legalidade dos seus atos, avaliar os 

resultados e servir de apoio ao controle externo. (OLIVEIRA, 2011, p. 9). 

 

A importância de um Sistema de Controle Interno eficaz é destacada por Oliveira (2011), 

ressaltando que suas análises devem conduzir a uma constante melhoria das atividades da 

administração pública, recomendando correções neste sentido.  

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem, por pressupostos básicos, 

os mandamentos estabelecidos no artigo 74 da Constituição Federal de 1988, com organização 

definida na Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001. 

Como afirma Rosário (2016), além do controle primário exercido pelo órgão gestor dos 

recursos públicos, temos no Brasil o controle exercido pela CGU, responsável pelo Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal. Suas competências estão estabelecidas no art. 66 

da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, cabendo destacar, em função da relação com o 

objeto da presente pesquisa, as seguintes: 
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Art. 66.  Constituem área de competência do Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União: 

I -  providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle 

interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à 

corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da 

gestão no âmbito da administração pública federal; 

II - decisão preliminar acerca de representações ou denúncias fundamentadas 

que receber, indicando as providências cabíveis; 

[...] 

V - realização de inspeções e avocação de procedimentos e processos em 

curso na administração pública federal, para exame de sua regularidade, e 

proposição de providências ou a correção de falhas; 

[...] 

VIII - requisição a órgão ou entidade da administração pública federal de 

informações e documentos necessários a seus trabalhos ou atividades; 

[...] 

XII - execução das atividades de controladoria no âmbito do Poder Executivo 

federal. (BRASIL, 2017). 

 

As competências da CGU são sintetizadas por Rosário (2016), sendo correlacionadas 

com as quatro áreas finalísticas do órgão: 

 
Hoy la Contraloría posee una estructura que la caracteriza como una verdadera 

Agencia Anti-Corrupción, pues tiene cuatro grandes áreas a saber: una área 

específica para recibimiento y tratamiento de denuncias (oidoría); una área 

específica para la realización de auditorías, fiscalizaciones e investigaciones 

de actos de corrupción (Secretaria Federal de Control Interno - SFC); una área 

específica para aplicación de sanciones a personas físicas y jurídicas, 

denominada corrección, donde muchos procesos tienen su origen en la SFC; 

y una área para implementación de medidas de prevención a la corrupción 

(Secretaria de Transparencia y Prevención de la Corrupción). (ROSÁRIO, 

2016, pp. 79-80) 

 

A importância da Secretaria Federal de Controle Interno nesse contexto se dá em função 

de ser por meio dela que o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União – CGU 

exerce seu papel de Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

– SCI, nos termos da Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, e do Decreto nº 8.910, de 22 

de novembro de 2016. 

Segundo Olivieri (2009), as principais funções da SFC, no exercício da competência de 

órgão central do SCI, são gerenciar e normatizar sobre atividades de controle interno do 

governo federal, com atribuições delineadas no art. 70 da Constituição Federal de 1988. Para a 

autora, controle interno governamental consiste no conjunto de atividades de auditoria e 

fiscalização que busca, além da garantia de conformidade legal dos atos da administração 

pública, prover os gestores com instrumentos de monitoramento quanto à eficiência, 
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economicidade e eficácia de suas ações, objetivando mitigar perdas, aprimorar a gestão pública 

e garantir a prestação pública de contas. 

Olivieri (2009) pondera que apesar do SCI do Poder Executivo Federal existir desde 1967 

- com atuação caracterizada pela descentralização organizacional no modelo de Secretarias de 

Controle Interno dos Ministérios (Cisets), pela desarticulação e pelo predomínio da auditoria 

contábil – foi a partir de 1994, com a criação da Secretaria Federal de Controle Interno, à época 

vinculada ao Ministério da Fazenda e atualmente integrante da estrutura da CGU, que o Sistema 

de Controle Interno passou a ter maior capacidade para monitorar resultados das políticas 

públicas, com raio de alcance sobre os órgãos e recursos federais ampliado pela 

desconcentração de estrutura de controle interno para as Controladorias-Regionais da União 

nos Estados, além de ter fortalecido o poder da SFC como órgão normatizador do sistema, 

elevando o status político-institucional do controle interno. 

Considerando que o escopo da presente pesquisa envolve o estudo sobre a contribuição 

dos produtos decorrentes da aplicação da técnica de auditoria, em trabalhos realizados no 

período de 2011 a 2015 pela CGU, torna-se imperioso mencionar o Manual do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa SFC n.º 01, 

de 06 de abril de 2001, vigente até dezembro de 2017, que destacava a importância da auditoria 

enquanto técnica de controle do Estado para a busca da melhor alocação de recursos na busca 

para garantir os resultados pretendidos, além de destacar impactos e benefícios sociais 

advindos. 

Ainda, segundo o referido manual, “O Relatório é o documento que reflete os resultados 

dos exames efetuados pelo Sistema de Controle Interno” (BRASIL, 2001, p. 41), os quais são 

levados ao conhecimento das autoridades competentes, com as finalidades de fornecer dados 

para a tomada de decisão; para atendimento das recomendações sobre operações de sua 

responsabilidade; e para correção de erros detectados; dentre outros encaminhamentos 

previstos. 

O manual em questão foi recentemente revogado pela Instrução Normativa CGU nº 03, 

de 09 de junho de 2017, alinhada a normas internacionais relacionadas à auditoria interna e 

conceitos de governança e gestão de riscos, que aprovou o Referencial Técnico da Atividade 

de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, o qual apresenta o seguinte 

conceito para a auditoria interna governamental: 

A auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva de 

avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as 
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operações de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas 

a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem 

sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. (BRASIL, 

2017) 

 

O mencionado referencial é detalhado operacionalmente, possibilitando a uniformização 

de entendimentos e práticas, pelo Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa SFC 

nº 8, de 06 de dezembro de 2017, incluindo conceitos de Avaliação e de Consultoria, que podem 

interagir para atingir o objetivo de agregar valor às organizações e constituem as atividades 

típicas de auditoria interna governamental, de acordo com diretrizes da IN SFC 03/2017, além 

do conceito de Apuração, que complementa as duas primeiras atividades e tem por objetivo 

verificar atos ou fatos ilegais ou irregulares na utilização de recursos públicos federais. 

O manual em questão traz, também, orientações quanto às seguintes atividades: 

✓ Gerenciamento da atividade de auditoria interna, descrevendo as atribuições de 

todos os envolvidos no processo de auditoria, inclusive em caso de necessidade de 

participação de profissionais externos, do gerenciamento de situações que possam 

afetar a objetividade dos exames e da gestão e melhoria da qualidade; 

✓ Planejamento da Unidade de auditoria Interna, tratando do planejamento baseado 

em riscos e componentes essenciais do plano de auditoria interna, além dos 

procedimentos e técnicas mais utilizados; 

✓ Execução dos trabalhos individuais de auditoria, apresentando os conteúdos 

necessários para o desenvolvimento dos trabalhos de campo; 

✓ Comunicação dos resultados, considerada etapa fundamental dos trabalhos de 

auditoria, ressaltando a necessidade de se realizar um planejamento específico para 

que as comunicações atinjam sua finalidade, com destaque para requisitos de qualidade 

e formas de comunicação; e 

✓ Monitoramento, que também constitui etapa fundamental, uma vez que um trabalho 

somente pode ser considerado encerrado após o cumprimento das recomendações pela 

unidade auditada, apresentando como se dá o processo e as formas de lidar com 

especificidades e casos de recomendações reiteradamente não atendidas, além da 

comunicação do estágio de implementação das melhorias recomendadas e registro de 

benefícios financeiros e não financeiros obtidos. 
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Em âmbito nacional, podemos referenciar outros conceitos, a exemplo dos insculpidos 

nas Normas de Auditoria do TCU (NATs), aprovadas pela Portaria TCU nº 280, de 08/12/2010, 

que considera a auditoria governamental um elemento para assegurar e promover o dever de 

accountability dos administradores públicos para a sociedade e para o Parlamento. 

Em âmbito internacional, torna-se relevante mencionar a International Organization of 

Supreme Audit Institutions (Intosai), organismo filiado à Organização das Nações Unidas e que 

tem por finalidade o fomento de intercâmbio de experiências entre as Instituições Superiores 

de Controle e Finanças Públicas (EFS), que no Brasil é representado pelo Tribunal de Contas 

da União, adotou, durante a IX INCOSAI, realizada em outubro de 1977, a Declaração de Lima, 

que dispôs sobre diretrizes para preceitos de auditoria, elencando metas e questões relacionadas 

à auditoria governamental, com o objetivo de construir uma auditoria governamental 

independente, a qual seria um elemento indispensável  de regulação. 

Outra referência internacional é o Government Accountability Office (GAO), que tem por 

missão apoiar o Congresso dos Estados Unidos investigando como o governo federal utiliza os 

recursos públicos, contribuindo para a melhoria de seu desempenho e garantia da accountability 

do governo federal no cumprimento de suas responsabilidades constitucionais, para benefício 

do povo americano. 

As Normas de Auditoria Governamental do GAO, publicadas em 1972, são conhecidas 

mundialmente como Yellow Book, as quais foram objeto de revisão em 2011, a fim de refletir 

o desenvolvimento ocorrido na seara da auditoria governamental. Essas normas têm, dentre 

seus objetivos, o de fornecer base para a realização de auditorias de alta qualidade, com 

competência, integridade, independência e objetividade, abordando, ainda, os requisitos 

individuais para o exercício profissional da auditoria governamental (GAO, 2011), servindo de 

referência para vários países. 

No âmbito da Administração Pública Federal Brasileira, há um novo marco normativo 

versando sobre a Governança no Setor Público. Trata-se da Instrução Normativa Conjunta nº 

01, de 10 de maio de 2016, editada pela CGU em conjunto com o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, por meio da qual determinaram a adoção de uma série de medidas para a 

sistematização de práticas relacionadas a gestão de riscos, controles internos e governança aos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, prevendo, inclusive, a instituição de comitês de 

governança, riscos e controles em todos os órgãos federais. 

Cabe destacar alguns conceitos relevantes abordados pela aludida norma, relacionados à 

governança e ao controle governamental: 
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I - accountability: conjunto de procedimentos adotados pelas organizações 

públicas e pelos indivíduos que as integram que evidenciam sua 

responsabilidade por decisões tomadas e ações implementadas, incluindo a 

salvaguarda de recursos públicos, a imparcialidade e o desempenho das 

organizações; 

[...] 

V - controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, 

protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de 

documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma 

integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados 

a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na consecução da 

missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados: 

a - execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; 

b - cumprimento das obrigações de accountability; 

c - cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e 

d - salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. O 

estabelecimento de controles internos no âmbito da gestão pública visa 

essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas 

estabelecidos sejam alcançados, de forma eficaz, eficiente, efetiva e 

econômica; 

[...] 

VII - gerenciamento de riscos: processo para identificar, avaliar, administrar 

e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza 

quanto ao alcance dos objetivos da organização; 

VIII - governança: combinação de processos e estruturas implantadas pela alta 

administração, para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da 

organização, com o intuito de alcançar os seus objetivos; 

IX - governança no setor público: compreende essencialmente os mecanismos 

de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e 

à prestação de serviços de interesse da sociedade; 

 

A Instrução Normativa nº 01/2016 destaca o desenho da auditoria interna para a adição 

de valor e melhoria das operações da organização, oferecendo assessoramento e avaliações à 

gestão pública, destinados ao aprimoramento dos controles internos, a fim de que a eficiência e 

eficácia desses controles mitiguem os principais riscos dos órgãos e entidades, em pleno 

alinhamento às normas internacionais. 

Portanto, a internacionalização de padrões tem trazido novas responsabilidades além da 

avaliação das demonstrações financeiras, como a avaliação de riscos, controles e harmonização 

dos regramentos contábeis, proporcionando que as recomendações formuladas a partir dos 

trabalhos de auditoria possam contribuir para o aprimoramento da gestão e, no caso da 

administração pública, contribuir para entregas mais efetivas em benefício da sociedade, 

tornando-se relevante a análise de fatores determinantes para que as auditorias possam gerar 

resultados. 
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3 FATORES DETERMINANTES PARA AUDITORIAS 

O presente capítulo apresenta os principais conceitos relacionados aos fatores 

determinantes para que uma auditoria, em especial a governamental, possa agregar valor à 

gestão, tais como Capabilities, Teoria da Agência, Continuidade e Descontinuidade 

Administrativa, os quais lastreiam a formulação e o tratamento das hipóteses de pesquisa. 

 

3.1 COMPETÊNCIAS DO AUDITOR GOVERNAMENTAL (CAPABILITIES) 

Gramling, Rittenberg e Johnstone (2012) consideram que o novo profissional de auditoria 

é mais do que um a “pessoa de regras”, devendo ter a capacidade de lidar com os desafios do 

julgamento profissional, obedecendo aos padrões de excelência profissional e ética. Para os 

autores: 

O auditor é em parte um investigador, avaliador da qualidade das evidências 

da auditoria e, em parte, analista da amplitude e suficiência das evidências 

reunidas. Diferentemente dos advogados, os auditores devem coletar e avaliar 

evidências de maneira imparcial. Portanto, o auditor deve ser sistemático e 

objetivo na obtenção e avaliação de evidências. 

 

As Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna, publicadas 

pelo IIA (2012, p. 5), tratam da proficiência dos auditores internos, que devem possuir, dentre 

outras competências, habilidades e conhecimentos necessários para o exercício de suas 

responsabilidades individuais e coletivas. 

O IIA (2012, p. 7) considera, ainda, que o auditor interno deve buscar melhorar os seus 

conhecimentos, habilidades, além de outras competências através do desenvolvimento 

profissional continuado. 

Para Oliveira (2011), as atividades desenvolvidas pelo sistema de controle interno, por 

serem amplas e complexas, exigem qualificação dos agentes responsáveis pelo sistema, a fim 

de que seja garantida a efetividade das medidas de controle. 

 

3.1.1 Heterogeneidade e Profissionalismo das Equipes de Auditoria 

O estudo das competências dos integrantes de uma equipe de auditoria pode contribuir 

para a identificação de fatores que influenciem a qualidade das recomendações formuladas em 

seus relatórios e, por consequência, agregar mais valor à gestão. Ramos e Cabral (2015) 

apresentam considerações sobre as vantagens de recursos heterogêneos, em função de fatores 
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como a diversidade de pontos de vista, amplitude de habilidades, conhecimento e competência 

dos membros da equipe. 

Além da vantagem estratégica estabelecida com recursos heterogêneos, 

melhores desempenhos em equipes são observados empiricamente quando da 

ocorrência da heterogeneidade informacional-funcional, conforme 

Knippenberg e Schippers (2007). Essa heterogeneidade carrega atributos 

menos visíveis, tais como as relacionadas com experiências funcionais. 

(RAMOS e CABRAL, 2015, p. 122-123) 

 

Os autores abordam estudos que destacam que equipes heterogêneas são mais indicadas 

para atividades complexas, uma vez que favorecem uma tomada de decisão mais consistente. 

Tal discussão se torna relevante e aplicável no caso da auditoria governamental, por se tratar de 

atividade de elevado nível de complexidade, exigindo conhecimentos multidisciplinares. 

Em sua pesquisa, Ramos e Cabral (2015, p. 126) adotam o indicador de heterogeneidade 

“Desvio Padrão do tempo de empresa dos pesquisadores”. Para os autores “tal medida permite, 

por exemplo, afirmar, quando alta a taxa de dispersão, que pesquisadores trocam experiências 

e conhecimento em diversas técnicas, devido à evolução da ciência”. Tal indicador, ao ser 

adaptado para o tempo de experiência do auditor, pode ser utilizado como uma das variáveis 

explicativas para a análise dos fatores determinantes do atendimento a recomendações de 

órgãos de controle interno e os benefícios dele decorrentes. 

 Gustavson e Sundström (2016) consideram que os resultados de sua pesquisa (ao analisar 

os componentes de independência, profissionalismo e reconhecimento das pessoas como 

principal), observadas as limitações nela consignadas, parecem sugerir que o profissionalismo 

é possivelmente a característica mais importante dentre os três componentes, especialmente, 

por contribuir para gerar melhores resultados em termos de desempenho dos auditados, a partir 

da formulação de recomendações. Nesse sentido, os autores destacam que a falta de experiência 

profissional cria maior dependência em relação aos auditados e limita a possibilidade de uma 

postura crítica diante das informações obtidas no processo de auditoria. Assim, concluem que 

há necessidade de se investir em programas de capacitação das agências nacionais de auditoria 

em países atormentados pelo fenômeno da corrupção. 

A necessidade de profissionalismo também é reforçada por Cabral e Lazzarini (2015), 

uma vez que abordam que se os agentes das organizações de accountability forem nomeados a 

partir do pool de agentes executores, com a possibilidade de posterior retorno à execução 

normal de atividades no futuro, poderão abster-se de punir desvios e até mesmo ser suscetíveis 

à influência dos acusados. Ou seja, haveria um prejuízo à independência. 
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As competências dos auditores também são consideradas por Power (2003), ao asseverar 

que graus diferentes de equipes de auditoria podem operar filosofias de auditoria diversificadas. 

Destaca que as práticas de auditoria necessitam gerar capacidades para a reflexão sobre o seu 

próprio impacto na organização avaliada, como parte, inclusive, de uma abordagem baseada 

em risco. 

Cabral (2017) trata do papel do fiscal de contrato, que em relação ao executante contratual 

atua de forma semelhante a um auditor, destacando que fiscalizações realizadas por agentes 

públicos mais competentes podem melhorar os padrões de desempenho, contribuindo para 

alavancar o desempenho nas interações entre as partes. O autor demonstra que vários estudos 

indicam que o agente público tem como um dos principais meios de aprendizagem e acúmulo 

de habilidades a experimentação, ou seja, aprender fazendo para a construção de capacidades 

relevantes para o desempenho.   

Partindo, portanto, dos resultados dos estudos dos autores tratados neste capítulo, pode-

se inferir que as capabilities dos auditores podem influenciar a adoção de providências pelos 

gestores auditados. Assim, diante dos referenciais teóricos abordados, relacionados às 

características dos auditores, tem-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

✓  H1 - As capabilities da equipe de auditoria influenciam positivamente o percentual 

de recomendações atendidas. 

 

3.2 TEORIA DA AGÊNCIA E O ENFORCEMENT DECORRENTE DAS 

CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA 

Considerando que a identificação de variáveis determinantes para o atendimento às 

recomendações dos órgãos de accountability é relevante, tendo em vista o potencial desse 

atendimento para o aprimoramento da gestão pública, ao contribuir para entregas mais efetivas 

em benefício da sociedade, que é objetivo primordial da auditoria interna governamental, o 

estudo da teoria da agência e de características que possam ampliar o enforcement dos 

resultados de avaliações, consultorias e apurações da CGU apresenta-se revestido de grande 

importância acadêmica e prática, tanto pelos desafios quanto pelas consequências da ampliação 

de suas competências ao longo do tempo, a exemplo de ações voltadas à transparência, 

governança, ao controle social, accountability e combate à corrupção, que contribuem para a 

redução da assimetria informacional entre governantes e sociedade. 
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Para Besanko et al. (2009, p. 97): 

Uma relação principal/agente, ou uma relação de agência, ocorre quando uma 

parte (o agente) é contratada por outra (o principal) para realizar ações ou 

tomar decisões que afetam o payoff para o principal. [...] O modelo 

principal/agente pode ser usado para analisar relações dentro das empresas 

[...], entre diferentes empresas, ou mesmo completamente fora do mundo dos 

negócios. 

 

Gustavson e Sundström (2016) tratam do problema principal-agente no setor público, 

abordando a necessidade de uma supervisão eficiente para a melhoria do desempenho e 

mitigação de riscos de corrupção de autoridades públicas, o que seria a origem da necessidade 

de agências governamentais de controle, a exemplo das auditorias, as quais devem possuir 

independência, profissionais qualificados e reconhecer as pessoas (povo) como principais. 

Ainda sobre a relação da auditoria governamental com o problema de agência, Gustavson 

e Sundström (2016) consideram que as pessoas delegam autoridade a políticos eleitos, que por 

sua vez delegam poder para organizações públicas. Assim, na perspectiva democrática, apesar 

dos vários níveis de delegação, consideram que o principal é, em última análise, o povo, 

devendo uma boa auditoria contribuir para resultados aos cidadãos e influenciar o 

comportamento dos gestores. 

Portanto, na seara pública, podemos considerar a teoria da agência na relação entre a 

sociedade (principal) e o gestor público (agente), aplicando-se as dificuldades tratadas pelos 

autores, no âmbito do “conflito de agência”, em função de divergências de interesses muitas 

vezes observadas entre os atores e a assimetria informacional (ações e informações ocultas) 

existente entre a sociedade e o gestor público, em que pese a ampliação de iniciativas e 

ferramentas disponíveis para o exercício do controle social. 

Considerando a relevância desses estudos para os debates relacionados ao aprimoramento 

da gestão pública e combate à corrupção, observa-se a importância da Accountability, nas duas 

dimensões tratadas por Schedler (1999): answerability, que em síntese consiste na obrigação 

do agente público de informar, dar transparência e explicar suas decisões à sociedade; e 

enforcement que é a capacidade de os órgãos de controle impor sanções a agentes públicos que 

violem normas e procedimentos, como incentivo à adoção de boas práticas de gestão pelos 

agentes públicos. 

Para Schedler (1999), o exercício da accountability envolve elementos de monitoramento 

e supervisão, a fim de garantir que os gestores sejam responsáveis por seus atos, implicando a 
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necessidade de divulgação de informações sobre as decisões tomadas e a correspondente 

obrigação de divulgar todos os detalhes necessários ao seu entendimento. 

Considerando a literatura neoinstitucionalista, Schedler (1999) afirma que, além da 

dimensão informativa, a accountability envolve elementos institucionais de enforcement 

voltados a reconhecer as boas práticas e punir o mal comportamento, implicando que os agentes 

responsáveis não apenas contem o que fizeram, mas assumam as consequências de seus atos, 

incluindo eventuais sanções, cuja importância pode ser ilustrada a partir da citação a seguir: 

Exercises of a accountability that expose misdeeds but do not impose material 

consequences will usually appear as weak, toothless, "diminished" forms of 

accountability. They will be regarded as acts of window dressing rather than 

real restraints on power. (SCHEDLER, 1999, p. 16) 
 

As sanções decorrentes do enforcement de um processo de accountability podem ter um 

entendimento mais amplo que a observância de leis, e incluir, por exemplo, códigos de conduta 

ou exposição pública da irregularidade cometida, tipo de enforcement que geralmente pode ser 

exercido pela imprensa e organizações da sociedade civil, cabendo ressaltar, no entanto, que 

mecanismos de atores externos ao Estado e ao sistema legal devem encontrar meios de se fazer 

refletir e causar ações efetivas, justamente para que haja real enforcement, (sanção/coerção) ao 

agente que tenha cometido irregularidades. (BRINKERHOFF, 2001 apud DUARTE, 2010) 

Duarte (2010) destaca o que considera o lado positivo do mecanismo de enforcement, o 

qual consiste em recompensas e incentivos para um bom comportamento, como estímulo a 

melhoria de qualidade na prestação de um serviço público, a exemplo a avaliação por usuários 

quanto a sua qualidade. 

Pizzolato (2012, p. 9) registra que, durante os períodos de governo, os controles exercidos 

por Tribunais de Contas, Controladorias e Ouvidorias são mecanismos de Accountability, tendo 

por objetivo a verificação da adequada execução das despesas pelo poder público, em 

conformidade com o Orçamento elaborado, “além de fiscalizar, se houve o comprimento das 

normas legais e Constitucionais”.  

Das definições apresentadas, observa-se que, dada à dificuldade de o principal monitorar 

adequadamente o agente, a auditoria governamental possui um papel fundamental para ampliar 

as ações e informações observáveis, propiciando, a partir da divulgação de seus resultados e 

contribuição para o aprimoramento da gestão, propiciar maior alinhamento de interesses, com 

entregas mais efetivas à sociedade. 
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Neste sentido, a atuação dos órgãos de controle pode se dar enquanto ferramenta de 

monitoramento como também de incentivos aos agentes para a melhoria de seu processo 

decisório, favorecendo o maior retorno ao principal, como pode-se extrair do texto a seguir: 

Do outro lado do processo de auditoria está o auditado comumente 

denominado “gestor” que tem a responsabilidade pela condução da gestão e 

que deve prestar contas à sociedade. (COSTA, 2016, p. 157). 

 

Esses reforçam conceitos mais atuais para a auditoria, os quais transcendem o aspecto 

contábil, abrangendo os mais variados assuntos, quer na gestão privada quanto na gestão 

pública, como podemos observar nas considerações de Gramling, Rittenberg e Johnstone (2012, 

p. 6), no sentido de que o ambiente de auditoria segue em um acentuado processo de mudança, 

tendo os auditores que enfrentarem um padrão elevado de responsabilidade perante o público. 

Batista (2011) apresenta um conceito que também destaca a multidisciplinariedade da 

atividade de auditoria, a qual compreende várias formações profissionais para análises 

intelectuais. O autor afirma, ainda, que “a auditoria pública indica a presença de controle e 

respeitabilidade na gestão fiscal e tem se consolidado como forma de apoio ao ordenador de 

despesa em sua gestão fiscal responsável, [...]”.  

Ghisi (2000) já asseverava que há tempos a importância da auditoria governamental 

havia transcendido as teses acadêmicas e discussões teóricas e passado, ainda que de forma 

intuitiva, a fazer parte das discussões do cidadão comum, o que reforça a relevância de se 

estudar questões relacionadas aos resultados efetivos por ela auferidos no sentido de se 

aprimorar a gestão pública, com a redução de desperdícios ativos e passivos.  

Cabral e Lazzarini (2015) abordam o processo que deu origem a uma “sociedade de 

auditoria”, consistindo no surgimento de agências especializadas de supervisão. Essas unidades 

de monitoramento possuem uma clara influência nas atividades públicas e uma separação entre 

os papéis de agentes-monitores e agentes-executores. No entanto, os autores destacam que tal 

separação não é suficiente para a garantia de uma supervisão eficaz, especialmente em função 

do conflito de agência, uma vez que mecanismos efetivos de governança são mais difíceis de 

implementar nas burocracias públicas. 

Os desafios e consequências da ampliação de competências das watchdog agencies são 

tratadas por Power (2003), que aborda a “Explosão da Auditoria” contextualizando que o 

escopo da auditoria tradicional tendia a ser mais restrito, o que levava à auditoria não ser 

considerada uma agente de mudança organizacional. Para o autor, com a mencionada explosão 

surgiram novas instituições de accountability, acompanhadas da ampliação de escopo e campo 
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de atuação, tendo por objeto o desempenho do auditado, fiscalizando a regulamentação de 

sistemas e prescrição de frameworks de controle interno e gerenciamento de riscos, aumentando 

a demanda por responsabilidade gerencial nos setores públicos e privado, podendo, inclusive, 

ser caracterizada em parte pela transferência de poder institucional para os órgãos de auditoria, 

representando o rompimento das fronteiras jurisdicionais tradicionais. 

Sobre a contribuição dos órgãos de controle interno, enquanto executores da função de 

auditoria interna, para a mitigação dos problemas de agência, Gramling, Rittenberg e Johnstone 

(2012, p. 22) destacam a ênfase na adição de valor e na melhoria das operações que alinham a 

auditoria interna aos diversos atores da organização, agentes e principais, contribuindo, 

inclusive, para assegurar que o processo de governança esteja funcionando eficazmente.  

Nessa esteira, Gustavson e Sundström (2016) indicam que uma boa auditoria deve 

observar três princípios fundamentais: Independência da Agência de Auditoria; o 

profissionalismo das equipes, que devem ser compostas por integrantes com requisitos e 

normativos específicos; e, finalmente, reconhecer as pessoas como principais, sendo a 

comunicação dos resultados crucial, por criar um link direto de responsabilidade vertical, 

tornando-se um incentivo para limitar práticas corruptas.  

Tomando por exemplo o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União - 

CGU, órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal Brasileiro, até 

24 de maio de 2017 constava em sua página na internet 9.430 relatórios publicados, dentre 

avaliações da gestão de administradores federais, avaliação da execução de programas de 

governo e ações investigativas, com grande potencial para o exercício do controle social a partir 

da divulgação e repercussão de resultados de auditorias, contribuindo para a mitigação dos 

conflitos de agência.  

Sobre a divulgação de relatórios na internet, Avis, Ferraz e Finan (2016) consideram que 

as informações de auditorias ajudam eleitores a escolherem políticos com menos 

irregularidades detectadas em relatórios divulgados antes do processo eleitoral.  

Todavia, os autores concluem, após análise da relação entre a proporção de prefeitos 

reeleitos em 2004 e o número de irregularidades listadas em relatórios da CGU, no âmbito do 

Programa de Fiscalização de Sorteios Públicos, que a transparência em excesso, com relatórios 

completos, pode prejudicar o efeito eleitoral ao longo do tempo. 

Avis, Ferraz e Finan (2016) ponderam, também, se a divulgação de resumos de relatórios 

não seria mais efetiva do que relatórios completos. Assim, depreende-se que o grande volume 
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de informações disponíveis não significa, por si só, o aumento do controle social e a mitigação 

do Conflito de Agência. 

Nesta esteira, cabe mencionar que a CGU instituiu, por intermédio da Orientação nº SFC 

nº 26/2016/DC/SFC-CGU, de 08/08/2016, a necessidade de elaboração de resumo dos 

relatórios (highligth), o qual passou a ser publicado juntamente com o relatório completo e 

apresenta informações sintéticas sobre o trabalho realizado, a partir da resposta a três questões: 

“Qual foi o trabalho realizado?”; “Por que o trabalho foi realizado?”; “Quais as conclusões 

alcançadas?”; e “Quais recomendações foram emitidas?”. 

Avis, Ferraz e Finan (2016) utilizaram em sua pesquisa a codificação das Ordens de 

Serviço da CGU, implementada a partir da 20ª edição do Programa de Fiscalização por Sorteios 

Públicos, considerando a classificação das constatações em Falhas Formais, Falhas Médias e 

Falhas Graves. Os autores somaram as irregularidades por tipo, adicionando, também, outras 

variáveis, e mediram, dentre outros fatores, o efeito da fiscalização sobre o número de 

irregularidades futuras, utilizando informações de 19 edições do programa de fiscalização (20º 

ao 38º sorteio) e identificaram que municípios fiscalizados previamente tem 8% menos 

irregularidades (Falhas Médias e Graves) comparados aos que são fiscalizados pela primeira 

vez. Porém, não encontraram diferenças em Falhas Formais. Concluíram, ainda, que as 

mudanças acontecem, na maioria dos casos, quando há alternância da gestão municipal. 

Tais considerações estão alinhadas ao entendimento mencionado por Bobonis, Fuertes e 

Schwabe (2016) de que um corpo crescente de pesquisa tem descoberto que o acesso a 

avaliações de desempenho do político pelos eleitores pode aumentar a capacidade de resposta 

do governo, reduzir a corrupção e contribuir para a responsabilidade eleitoral a curto prazo. 

As auditorias devem levar a uma diminuição sustentável do nível de corrupção a termos 

futuro. Todavia, considerado o contexto específico do estudo realizado, há fortes evidências de 

que o monitoramento de atos corruptos não leva à redução sustentável da corrupção 

(BOBONIS, FUERTES e SCHWABE, 2016). 

Ao analisarem auditorias realizadas em governos municipais de Porto Rico entre 1987 e 

2005, Bobonis, Fuertes e Schwabe (2016) concluem que auditorias previstas com antecedência 

induzem a uma redução significativa dos níveis de corrupção municipal a curto prazo, no 

entanto não identificaram impacto no nível de corrupção futura, destacando que tal resultado 

não pode ser aplicado a auditorias randômicas, como o Programa de Fiscalização por Sorteios 

Públicos da CGU, estudado por Avis, Ferraz e Finan (2016). 
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Ainda, Gustavson e Sundström (2016) abordam que estudos demonstram que quando os 

auditores consignam em seus relatórios a má administração e elaboram recomendações para 

mudanças, tais recomendações nem sempre são levadas em consideração pelos gestores e 

lideranças políticas, o que torna mais relevante a necessidade de atuações articuladas com 

outros órgãos de defesa do Estado e também valendo-se do Controle Social. 

Cabral, Krane e Dantas (2013), destacam que tem sido imposta aos agentes 

governamentais uma série de desafios decorrentes de demandas dos cidadãos, em função do 

incremento da complexidade para a provisão de serviços públicos. Dentre as possibilidades para 

superar limitações da atuação estatal, os autores apresentam como alternativa a adoção de 

práticas colaborativas envolvendo diferentes agências governamentais, atores privados e 

entidades do terceiro setor. 

Aranha e Filgueiras (2016), destacam que o exercício do controle da administração 

pública brasileira se dá em um contexto de procedimentos administrativos e criminais, 

demandando uma complexa ecologia processual, envolvendo desde o processo de prestação de 

contas até o de persecução judicial.  

Ao analisarem os desdobramentos das fiscalizações realizadas pela CGU no âmbito do 

Programa de Sorteios Públicos, Aranha e Filgueiras (2016) consideram que a interação entre as 

instituições de auditoria e as envolvidas no processo de persecução administrativa e criminal, 

dentre outras, não apresenta os resultados esperados para o exercício do controle na 

administração pública. Tendo por base irregularidades, constatadas pela CGU, na aplicação de 

recursos públicos federais em 322, identificaram os autores que boa parte delas sequer foi 

considerada ou analisada pelas demais instituições, suscitando a hipótese de que há baixa 

cooperação interinstitucional entre as instituições de accountability, resultando em baixo 

desempenho: 

O baixo desempenho também ocorre se modificarmos a unidade de análise 

das irregularidades para os municípios. No contexto da amostra (322), apenas 

175 municípios tiveram a análise de seus relatórios finalizada no Ministério 

Público Federal. Apenas 13 municípios foram objeto de inquérito policial na 

Polícia Federal. Foram 32 os municípios que tiveram seus gestores 

condenados no Tribunal de Contas da União, e 20 gestores foram condenados 

na Justiça Federal [...] 

(ARANHA e FILGUEIRAS, 2016, p. 31) 

 

Considerado o foco dado às instituições de accountability no Brasil, torna-se relevante 

ressaltar que Aranha e Filgueiras (2016) entendem que o resultado depende de atuações 
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conjuntas, coordenadas e em cooperação, as quais são vitais para o sucesso das ações 

desenvolvidas pelo sistema de instituições. 

Nesse sentido, testes que busquem avaliar se auditorias realizadas em um contexto de 

colaboração interinstitucional tendem a ter melhor desempenho no atendimento de 

recomendações podem ser úteis, por exemplo, para propiciar reformas destinadas a melhorar as 

capacidades das burocracias municipais e mitigar as ineficiências no uso de recursos públicos, 

necessidade apontada por Ferraz, Finan e Moreira (2012), e, inclusive, incentivar a redução de 

casos de corrupção local semelhantes aos estudados por Brollo et al. (2013), a partir do aumento 

da capacidade de aplicação de sanções pelos órgãos de accountability e de punições eleitorais 

decorrentes de maior divulgação de irregularidades e suas consequências à sociedade. 

Assim, considerando que a ampliação da capacidade de detecção e correção de situações 

indesejadas, incluindo a aplicação de sanções necessárias, trazida pela realização de trabalhos 

em colaboração ou articulação com outros órgãos de accountability e informações fornecidas 

por cidadãos por meio de denúncias, também pode ser obtida para a atuação do controle interno, 

formulou-se a seguinte hipótese de pesquisa, relacionada à origem da demanda de auditoria: 

✓ H2 –  Auditorias decorrentes de apurações (demandas externas ou investigativas) 

tendem a ter maior grau de atendimento que demandas internas. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE GESTÃO DAS UNIDADES JURISDICIONADAS 

Power (2003), ao trazer ideias comparativas de como uma boa auditoria deve parecer, 

conclui que o auditado deve ser o foco principal de novos estudos, ao contrário do foco em 

auditores e agências de auditora.  O autor afirma que “o auditado é, sem dúvida, um ser 

complexo”, tratando as dicotomias entre o desconforto e nervosismo diante de um processo de 

fiscalização, e o reconhecimento da necessidade e a colaboração na ampliação de mandatos de 

auditoria. 

Gustavson e Sundström (2016) consideram que a auditoria se baseia em recomendações 

para a melhoria de desempenho do auditado e relatam que estudos demonstram que nem sempre 

as recomendações são consideradas pelos administradores, gestores e lideranças políticas.  

Nesta esteira, a análise de características de gestão que influenciem o atendimento de 

recomendações de auditoria pode trazer importantes insumos e insights para o aprimoramento 

da Administração Pública. 
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3.3.1 Continuidade e Descontinuidade Administrativa 

Em sua pesquisa, Nogueira (2006) teve por principal objetivo avançar na compreensão 

dos fatores que favorecem a continuidade de ações públicas em governos locais no Brasil, bem 

como estudo de Bugarin, Bugarin e Lopez (2014), que analisaram a rotatividade nos cargos de 

confiança da administração federal brasileira no período de 1999 a 2013. 

Segundo Nogueira (2006), o enfoque maior dos textos sobre a alternância de gestão se dá 

na questão da descontinuidade administrativa, a qual se manifesta na interrupção de projetos, 

obras e ações, e na reversão de prioridades e metas, a partir da troca de políticos e gestores em 

níveis de direção, geralmente considerada indesejável, pois resultaria na perda de conhecimento 

acumulado (ou memória institucional), na reversão de avanços, na descrença ou desmotivação 

por parte dos envolvidos, e também num provável desperdício de recursos públicos investidos. 

O autor afirma que há estudos que sugerem que possa haver mais continuidade do que a 

crença do senso comum, ainda que as explicações para tal realidade ainda estejam pouco 

elaboradas. Em sua pesquisa, ao identificar situações nas quais houve continuidade 

administrativa, apresenta a seguinte consideração: 

Sucintamente, uma iniciativa pública diminuirá os riscos de descontinuidade 

administrativa quando se combinarem ações intencionais de promoção da 

continuidade, boa gestão, atenção a questões políticas e a tentativa de interferir 

no ambiente em que a política se insere, com atuação preferencialmente 

organizada em coalizões. 

Para avançar no modelo proposto acima, de início se impõe o desafio de 

elaborar melhor as hipóteses e construir indicadores que traduzam as 

proposições em variáveis observáveis. (NOGUEIRA, 2006, p. 113) 

  

Quanto à rotatividade de cargos de confiança na Administração Pública Federal 

Brasileira, Bugarin, Bugarin e Lopez (2014) identificaram momentos de pico, que são os 

primeiros anos de governo dos presidentes, sucedido por uma tendência ao decréscimo nas 

taxas, refletindo as alternâncias de poder dos ciclos eleitorais, destacando que os cargos de 

maior hierarquia são os mais sujeitos à rotatividade. 

Outra observação importante dos autores, é que, em geral, há maior rotatividade entre 

os ocupantes de cargos de DAS que não pertencem à carreira do serviço público.  

Bugarin, Bugarin e Lopez (2014) destacam que uma extensão natural deste trabalho é 

explicitar essas hipóteses e testá-las por meio de modelos econométricos.  

Na mesma linha, Costa, G. P. C. L. (2016, p. 6) traz uma importante consideração sobre 

o perfil dos auditados quanto à nomeação para cargos de confiança, no tocante ao destaque dado 
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costumeiramente pela mídia quando são indicados gestores com perfil técnico que, em alguns 

casos, surgem como solução para fazer frente a denúncias de corrupção contra o antecessor. 

No tocante a possíveis reflexos decorrentes de filiações partidárias, tal análise demonstra-

se relevante a partir de eventuais influências políticas no processo decisório do Governo. 

Mauerberg (2016) aborda questões relacionadas ao presidencialismo de coalizão e aos critérios 

de oferta de cargos e compartilhamento de departamentos dentro da burocracia estatal a partidos 

que ocupem cadeiras no legislativo para a formação de alianças multipartidárias, em função da 

necessidade de apoio de lideranças partidárias do Congresso ao Executivo. Em que pese o autor 

não tratar de descontinuidade ou continuidade administrativa, a constatação da existência de 

“pesos” para a definição de quais ministérios cada partido ocupará denota a possibilidade de 

que os cargos de alta administração sejam ocupados sem considerar perfis adequados e que 

mudanças possam ocorrer por alterações na composição de alianças políticas 

independentemente dos resultados da pasta ministerial, impactando o aprimoramento da gestão, 

que é objetivo primordial das recomendações decorrentes de trabalhos da auditoria interna 

governamental. 

Alessio (2017) destaca vários estudos que discutem o “poder da caneta do Executivo”, 

buscando compreender as conexões entre nomeações discricionárias e partidos políticos, 

considerando variáveis como a capacidade político-partidária de influenciar diferentes áreas 

das políticas públicas, com a identificação de que as áreas sociais são mais impactadas que as 

áreas econômicas, por exemplo. 

 Neste sentido, considerando os achados dos estudos referenciados sobre possíveis 

reflexos da rotatividade de cargos de direção na continuidade de políticas públicas e os efeitos 

de alianças multipartidárias, foram formuladas as seguintes hipóteses de pesquisa: 

✓ H3 – Um nível elevado de rotatividade de dirigentes nas Unidades Jurisdicionadas 

prejudica o grau de atendimento às recomendações. 

✓ H4 – Unidades Jurisdicionadas com maior grau de dirigentes com filiações 

partidárias tendem a ter menor nível de atendimento às recomendações de 

auditoria. 

 

3.3.1 Efeitos negativos da morosidade e leniência na apuração de responsabilidades 

Pimentel (2014, p. 45) considera que o rigor da punição dos agentes envolvidos é de 

significativa importância para a contenção e desestímulo à prática de atos de corrupção, a qual 
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decorre, dentre outros fatores, da cultura de impunidade e da cobiça por bens materiais. Tal 

entendimento está alinhado aos pressupostos apresentados por Becker (1968), no sentido de 

que um aumento na probabilidade de punição efetiva de um cidadão deve reduzir 

substancialmente o potencial número de delitos que ele venha a cometer, uma vez que, 

conforme seu grau de aversão a risco, o indivíduo decide entre a alocação de seu tempo em uma 

atividade econômica legal ou ilegal, optando por cometer o delito se sua utilidade esperada for 

maior que aquela a ser obtida no mercado legal. 

Sacramento (2011) também destaca os efeitos negativos da impunidade em casos de 

corrupção e a leveza das penas, quando aplicadas. A autora destaca a necessidade de que 

mecanismos de accountability funcionem adequadamente para viabilizar a identificação do 

agente corrupto e propiciar a sua punição, evitando-se a concretização da impunidade e 

desestimulando os demais agentes a realizarem ações semelhantes. 

Para Power e Taylor (2011), a impunidade pode ser considerada a irmã da corrupção, pois 

a exposição de práticas corruptas sem a adequada punição significa que seus agentes se 

manterão no “jogo”, corroendo, assim, a confiança no próprio sistema político. 

Analisando o Poder Executivo Federal, Nóbrega (2017) informa que os Processos 

Administrativos Disciplinares concluídos entre 2010 e 2014 tiveram tempo médio de duração 

de 395 dias, sendo 275 dias com a comissão e 120 dias para julgamento pela autoridade 

competente. Ou seja, o prazo legal ser de sessenta dias, prorrogável por mais sessenta, não tem 

sido observado na Administração Pública Federal.  No âmbito das Tomada de Contas Especiais 

o prazo de conclusão dos processos é ainda maior. Dados do Tribunal de Contas da União 

(2017), apontam que o prazo médio entre o fato gerador e a primeira apreciação conclusiva pelo 

TCU é de 5,54 anos. 

Assim, considerando os dados que denotam morosidade e leniência dos processos de 

responsabilização de agentes e os referenciais teóricos sobre o efeito da impunidade no 

comportamento dos dirigentes que permaneceram na gestão após instauração, ou até mesmo 

após condenação em processos, torna-se relevante estudar características dos auditados para 

avaliação da seguinte hipótese: 

✓ H5 – Unidades Jurisdicionadas com gestores que tenham histórico de processos de 

responsabilização em seu desfavor apresentam menor aderência ao atendimento 

de recomendações. 
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4 METODOLOGIA 

No presente capítulo serão abordados: a estratégia metodológica; a Unidade de Análise; 

o detalhamento da base de dados utilizada, incluindo o seu corte temporal; as variáveis e o 

modelo de análise. 

 

4.1 ESTRATÉGICA METODOLÓGICA 

A estratégia metodológica valeu-se preponderantemente de pesquisa documental em 

diversas bases de dados do Governo Federal, especialmente da CGU e de Unidades Gestoras 

por ela auditadas, além de informações disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral – 

TSE. 

 Para que fosse viabilizado o alcance aos objetivos da presente pesquisa, foram 

necessárias as seguintes atividades: 

✓ Mapear os fluxos de trabalho da CGU relacionados a etapas compreendidas entre a 

conclusão dos relatórios de auditoria e a baixa das recomendações neles consignadas. 

✓ Identificar as variáveis explicativas necessárias à construção de um modelo de análise 

que demonstrasse a relação dessas com o atendimento das recomendações da CGU. 

✓ Analisar e interpretar os resultados do modelo adotado, fornecendo elementos 

necessários às conclusões consignadas na presente pesquisa. 

As análises dos dados coletados foram realizadas por meio de uma abordagem 

quantitativa, com a aplicação de testes de correlação e regressão, para as seguintes hipóteses de 

pesquisa: 

 Quadro 2 – Hipóteses da Pesquisa 

Conceitos 

Associados 

 

Hipóteses 

 

Capabilities. 

H1 - As capabilities da equipe de auditoria influenciam positivamente o 

percentual de recomendações atendidas. 

 

 

 

Enforcement. 

H2 - Auditorias decorrentes de apurações (demandas externas ou 

investigativas) tendem a ter maior grau de atendimento que demandas 

internas. 
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Continuidade e 

Descontinuidade 

Administrativa e 

Efeitos da 

Impunidade; 

H3 - Um nível elevado de rotatividade de dirigentes nas Unidades 

Jurisdicionadas prejudica o grau de atendimento às recomendações. 

H4 - Unidades Jurisdicionadas com maior grau de dirigentes com filiações 

partidárias tendem a ter menor nível de atendimento às recomendações de 

auditoria. 

H5 - Unidades Jurisdicionadas com gestores que tenham histórico de 

processos de responsabilização em seu desfavor apresentam menor 

aderência ao atendimento de recomendações. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cabral, Barbosa e Lazzarini (2008, p. 93) mencionam que “torna-se um desafio ao 

pesquisador conciliar diferentes agendas envolvidas na etapa de coleta de dados, em função do 

tempo de realização do estudo”, destacam, ainda, a importância do planejamento da coleta de 

dados.  

Assim, inicialmente, a fim de avaliar a existência e viabilidade de obtenção dos dados 

necessários às análises, bem como demonstrar a relevância do trabalho proposto, foi realizada 

pesquisa exploratória em um conjunto de recomendações expedidas pelo Ministério da 

Transparência e Controladoria Geral da União referentes a auditorias em Obras Públicas, a 

partir de dados extraídos de sistemas corporativos da CGU, bem como bases de dados externas, 

possibilitando a obtenção de maior conhecimento sobre o objeto de estudo, contribuindo para 

a elaboração de hipóteses e identificação das variáveis explicadas e possíveis variáveis 

explicativas, denotando, também, que a metodologia a ser empregada seria compatível com o 

prazo previsto para a realização da pesquisa. 

 

4.2 UNIDADE DE ANÁLISE E VARIÁVEIS 

4.2.1 Unidade de Análise 

No presente estudo foi considerado como Unidade de Análise o follow up de 

recomendações da CGU decorrentes de auditorias em obras públicas, uma vez que, após a 

conclusão de um relatório do órgão de controle, há a necessidade de se acompanhar as 

providências adotadas pela Unidade Gestora para que o trabalho possa resultar efetivamente em 

aprimoramento da administração pública. 
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A opção pelas auditorias em obras públicas se deu pela relevância do assunto na 

atualidade e no grande volume de dados passíveis de análise, perfazendo 6.374 recomendações, 

expedidas entre 2011 e 2015, para tratamento estatístico, decorrentes de 1548 relatórios de 

auditorias da CGU. Essas recomendações apresentavam as seguintes situações (status) em maio 

de 2017: 

 

Tabela 1 - Auditorias em Obras Públicas – Status das Recomendações 

Ano de 

Homologação 

Status das Recomendações  

Total Atendidas Monitorando Não 

Monitoradas 

Consolidadas Canceladas Registradas 

2011 710 165 23 11 268 0 1177 

2012 1151 286 69 74 479 10 2069 

2013 620 299 36 19 210 8 1192 

2014 188 91 11 53 45 0 388 

2015 238 937 105 139 128 1 1548 

Totais 2907 1778 244 296 1130 19 6.374 

Fonte: Sistema Monitor – CGU (maio de 2017) 

 

 A descrição do status das recomendações consta do Manual do Sistema Monitor, sistema 

desenvolvido pela CGU para o follow up online de suas recomendações. Essa ferramenta 

proporciona a interação, pela internet, entre o Órgão de Controle e as Unidades Jurisdicionadas, 

uma vez que, a partir do cadastramento da recomendação pela equipe da CGU, o gestor 

responsável pode informar suas providências e realizar upload de documentos para 

evidenciação das medidas adotadas. A classificação das situações das recomendações 

cadastradas no sistema consta da figura a seguir: 
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Figura 2 - Classificação das situações das Recomendações no Sistema Monitor 

 

Fonte: Sistema Monitor – Manual de Monitoramento das Ações de Controle (2016) 

 

Ainda, foi realizada pesquisa ao sistema utilizado pela CGU para apoio à execução de 

suas auditorias e fiscalizações, sobre a distribuição das recomendações por tipos de falha, com 

resultado apresentado na tabela a seguir: 

 

 

Tabela 2 – Distribuição de Recomendações por Tipo de Falhas  

Ano Falha Formal / 

“Constatação” 

Falha Média Falha Grave Totais 

2011 276 710 191 1178 

2012 326 1035 708 2069 

2013 174 603 415 1192 

2014  61 190 137 388 

2015 163 711 674 1548 

Totais 1000 3249 2125 6.374 

Fonte: Sistema Novo Ativa – CGU 

 

As informações consignadas na Tabela 2 são relevantes para a avaliação quanto aos 

efeitos das classificações das constatações dos relatórios da CGU (falhas formais, médias e 

graves) no atendimento às recomendações expedidas. 
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Após o levantamento de todas as recomendações relativas a constatações que tiveram por 

objeto obras públicas, foram desconsideradas as recomendações com os status de “Registrada”, 

“Cancelada” e “Não Monitorada”, uma vez que tais recomendações não são passíveis de 

acompanhamento individualizado pelo órgão de controle. Houve a necessidade de 

levantamento individualizado do status das recomendações consolidadoras daquelas 

classificadas como “Consolidadas” e, assim, chegou-se ao número de 4.946 recomendações, 

com status de “Atendida” ou “Monitorando”. 

Para a identificação dos dados relativos às equipes e características das auditorias, foi 

utilizado o sistema de apoio às ações de controle da CGU denominado “Novo Ativa”. 

A partir desses dados, foram obtidas junto à Coordenação Geral de Pessoas da CGU 

informações sobre tempo de serviço e cargos ocupados pelos integrantes das equipes de 

auditoria e, por intermédio de pedidos de acesso à informação, nos termos da Lei nº 12.527/11 

– Lei de Acesso à Informação (LAI), foram solicitadas informações sobre os dirigentes das 

Unidades Gestoras responsáveis pelo atendimento às recomendações. 

Uma vez que não foi possível a obtenção dos dados necessários para identificação do 

perfil dos gestores mediante solicitações no âmbito da LAI, foi realizada pesquisa 

individualizada em relatórios de gestão disponíveis na internet, especialmente no site do TCU, 

além de consulta a dados cadastrais disponíveis em base de dados e sistemas da CGU, com a 

autorização da Secretaria Federal de Controle Interno. 

Ademais, a partir dos dados obtidos relativos a dirigentes, foi procedida pesquisa em 

informações disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral, quanto à existência de filiação 

partidária; no site do Tribunal de Contas da União, quanto à “Lista de responsáveis com contas 

julgadas irregulares”, e na CGU a relação de gestores que responderam a Processos 

Administrativos Disciplinares e Sindicâncias. 

Assim, utilizando o programa Microsoft Excel 2010, foi elaborada planilha consolidando 

os dados coletados e inseridos no Software STATA IC, versão 15.1. 

 

4.2.2 Variáveis Dependentes 

Como variáveis dependentes, foram utilizadas as proxys, descritas a seguir, por sua 

relevância para o alcance de resultados pelos trabalhos de auditoria da CGU: 

a) Recomendações expedidas em Auditorias em Obras Públicas. 
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Indicador: Recomendações Atendidas (Y1) 

b) Recomendações para reposição de valores e bens atendidas, expedidas em Auditorias 

em Obras Públicas. 

Indicador: Recomendações para reposição de valores e bens Atendidas, com retorno 

financeiro efetivo (Y2) 

 

4.2.3 Variáveis Independentes 

Com a finalidade de se entender os fatores que influenciam o atendimento às 

recomendações da CGU, considerando o referencial teórico estudado e pesquisas exploratórias 

realizadas, foram identificadas as variáveis para verificação de correlação com as duas variáveis 

dependentes, a saber: 

 

a) Características da Equipe de Auditoria - Capabilities. 

 

Indicador 1: Desvio padrão do tempo de experiência da equipe na CGU. 

 

Esse indicador foi adaptado a partir de Ramos e Cabral (2015), visando apresentar 

uma dispersão de tempo de serviço dos integrantes da equipe na CGU, ou em outro 

órgão de auditoria no caso de auditorias compartilhadas, sendo considerado o 

mês/ano de admissão e o mês/ano de homologação do relatório de auditoria. 

Inicialmente, a partir dos dados fornecidos pela Coordenação de Gestão de Pessoas 

da CGU, possibilitando, assim, elevado grau de precisão do indicador. Quanto maior 

o valor do indicador, maior a presença de auditores novos trabalhando com auditores 

mais veteranos, possibilitando troca de conhecimentos e experiências. 

 

Indicador 2: Média do tempo de experiência da equipe. 

Indicador 3: Diversidade de cargos dos integrantes da equipe. 

Indicador 4: Quantidade de Integrantes na Equipe de Auditoria. 

 

Os indicadores 2 a 4 também foram adaptados a partir de Ramos e Cabral (2015), 

sendo considerado que se a equipe é composta por vários integrantes que podem 

ocupar cargos distintos, haverá heterogeneidade. Bem como, foi considerado o 

princípio do profissionalismo do auditor, apresentado por Gustavson e Sundström 
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(2016), com sinalização de ampliação do atendimento das recomendações 

expedidas. 

 

b) Características da Origem da Demanda de Auditoria – Enforcement. 

 

Indicador 1: Natureza da Demanda - Interna; Apuração; Projeto Municípios. 

(Baseline: Demanda Apuração). 

 

Considera que trabalhos originados de demandas externas, incluindo a colaboração 

entre diferentes órgãos de defesa do Estado e denúncias de cidadãos, ampliam a 

possibilidade de aplicação de sanções no caso de irregularidades decorrentes do 

enforcement de um processo de accountability podendo ter efeito na conduta do 

gestor. (DUARTE, 2010; PIZZOLATO, 2012; SCHEDLER, 1999) 

 

c) Características da Gestão – Continuidade e Descontinuidade Administrativa; e 

Efeitos Negativos da Impunidade: 

 

Indicador 1: Rotatividade do Dirigente Máximo. 

 

São considerados conceitos de continuidade e descontinuidade administrativa 

(NOGUEIRA, 2006; BUGARIN, BUGARIN e LOPES, 2014). 

 

Indicador 2: Gestor com vínculo partidário. 

 

O indicador considera possíveis efeitos de nomeações políticas para ocupação de 

cargos na burocracia estatal, que por vezes ocorrem em função da necessidade de 

alianças multipartidárias (ALESSIO, 2017; MAUERBERG, 2016) 

 

Indicador 3: Quantidade de Irregularidades no TCU a Dirigente da Unidade 

Responsável. 

Indicador 4: Quantidade de Processos Administrativos Disciplinares ou 

Sindicâncias relativos a Dirigente. 

 

No caso dos indicadores 3 e 4, considera-se que a aplicação de sanções pretéritas 

aos gestores influencia seus comportamentos futuros, inclusive por influenciares o 
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comportamento de eleitores (AVIS, FERRAZ e FINAN, 2016) decorrentes do 

processo de accountability (DUARTE, 2010; SCHEDLER, 1999). Todavia,  

buscou-se avaliar se possível expectativa de impunidade, gerada pela morosidade na 

apuração e punição de agentes, conforme tratado por diversos pesquisadores 

(PIMENTEL, 2014; POWER E TAYLOR, 2011; SACRAMENTO, 2011), 

influencia negativamente a adoção de medidas para atendimento às recomendações 

de auditoria por dirigentes que permaneceram na gestão mesmo após indiciados ou 

sancionados. 

 

 

4.2.4 Variáveis de Controle 

A fim de mitigar o risco de uma interferência indevida nos resultados da presente 

pesquisa, buscou-se identificar possíveis variáveis de controle, observando os ensinamentos de 

Marconi e Lakatos (2003). 

Variável de controle (C) é aquele fator, fenômeno ou propriedade que o 

investigador neutraliza ou anula propositadamente em uma pesquisa, com a 

finalidade de impedir que interfira na análise da relação entre as variáveis 

independente e dependente. A importância da variável de controle aparece na 

investigação de situações complexas, quando se sabe que um efeito não tem 

apenas uma causa, mas pode sofrer influências de vários fatores. Não 

interessando ao investigador, ou não sendo possível analisá-los todos em 

determinado experimento, toma-se necessário neutralizá-los para que não 

interfiram ou não exerçam influência sobre o fenômeno estudado. Em uma 

etapa posterior, ou mesmo em outro estudo, tais fatores poderão ser 

pesquisados; [...]. (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 145) 

 

Assim, as variáveis a seguir foram convertidas em variáveis de controle, considerando, 

também, que não foram identificados estudos anteriores ou teorias consistentes para 

fundamentar sua aplicação como variáveis independentes: 

Indicador 1: Região Geográfica da Unidade Examinada. (Baseline: Região Sul) 

Indicador 2: Área do Ministério Supervisor da Unidade Responsável. (Baseline: 

Infraestrutura) 

Indicador 3: Natureza da Unidade Responsável pelo atendimento à recomendação 

- Direta, Indireta ou Paraestatal. (Baseline: Administração Direta) 

Indicador 4: Tipo de Execução dos Recursos - Direta ou Transferências. (Baseline: 

Execução Direta) 

Indicador 5: Ano da Homologação da Auditoria - 2011 a 2015. (Baseline: 2015) 
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Indicador 6: Tipo da Recomendação - Estruturante; Reposição de valores e bens; 

Apuração de Responsabilidade; Outras. (Baseline: Outras) 

Indicador 7: Duração da Auditoria - Homem/Hora. 

Indicador 8: Tipo de Falha - Formal; Média; e Grave. (Baseline: Falha Grave) 

 

 O indicador 6 foi desconsiderado para o modelo aplicado à variável dependente 

Y2 (Recomendação para reposição de valores e bens atendidas), uma vez tal variável é um “Tipo 

de Recomendação”, sendo substituído pelo indicador “valprejuizoestimado”, que visa à 

avaliação de eventuais efeitos da estimação, durante a auditoria, de possíveis prejuízos no 

processo de recuperação de valores ao erário. 

 

 

4.2.5 Síntese do Modelo de Análise 

Quadro 3 – Síntese do Modelo de Análise 

 Variável  

Indicador Tipo Descrição 

D
ep

en
d

en
te

s 

 Y1 - Recomendações em Auditorias 

de Obras Públicas. 

Y2 – Recomendação para reposição 

de valores e bens 

1: Recomendação Atendida. (Y1) 

 

2: Recomendação Atendida com retorno 

financeiro efetivo. (Y2) 

In
d

ep
en

d
en

te
s 

V
a
ri

á
v
ei

s 
d

e 
In

te
r
es

se
 

 

 

Características da Equipe 

1: Desvio padrão do tempo de experiência da 

equipe na CGU. (+) 

2: Média do tempo de experiência da equipe. 

(+) 

3: Diversidade de cargo dos integrantes da 

equipe. (+) 

4: Quantidade de Integrantes na Equipe de 

Auditoria. (+) 

 
 

Origem da Demanda de Auditoria 

1: Natureza da Demanda - Interna; 

Apuração; e Projeto Municípios. (Baseline: 

Demanda Apuração) 

 
 

Características da Gestão 

1: Rotatividade do Dirigente Máximo. (-) 

2: Gestor com vínculo partidário. (-) 

3: Quantidade de Irregularidades no TCU a 

Dirigente da Unidade Responsável. (-) 

4: Quantidade de Processos Administrativos 

Disciplinares ou Sindicâncias relativos a 

Dirigente. (-) 
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V
a

ri
á

v
ei

s 
d

e 
C

o
n

tr
o

le
 

 
1: Região Geográfica da Unidade Examinada. (Baseline: Região Sul) 

2: Área de Atuação do Ministério Supervisor da Unidade Responsável. (Baseline: 

Infraestrutura) 

3: Natureza da Unidade Responsável pelo atendimento à recomendação - Direta, Indireta ou 

Paraestatal. (Baseline: Administração Direta) 

4: Tipo de Execução dos Recursos - Direta ou Indireta. (Baseline: Execução Direta) 

5: Ano da Homologação da Auditoria - 2011 a 2015. (Baseline: 2015) 

6: Tipo da Recomendação - Estruturante; Reposição de valores e bens; Apuração de 

Responsabilidade; e Outras Recomendações. (Baseline: Outras Recomendações) 

7: Duração da Auditoria - Homem/Hora. 

8: Tipo de Falha - Formal; Média; e Grave. (Baseline: Falha Grave) 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

4.3 ESCOLHA DO MODELO DE ANÁLISE 

As análises quantitativas foram realizadas por intermédio de amostra selecionada a partir 

de bases de dados internas e externas ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 

União, referentes a recomendações expedidas em Auditorias de Obras homologadas no período 

de 2011 a 2015, com o objetivo de identificar as variáveis que influenciam o atendimento de 

tais recomendações (Y1). Adicionalmente, selecionou-se uma segunda variável dependente 

(Y2) relativa às recomendações expedidas em Auditorias de Obras, homologadas entre 2011 e 

2015, para reposição de valores e bens. 

Observa-se que as variáveis explicadas têm como característica serem dicotômicas, 

conforme detalhamento a seguir: 

Y1 – Atendimento de Recomendações decorrentes de Auditorias de Obras: 

Recomendação atendida (Y1 = 1) e Recomendação não atendida (Y1 = 0) 

Y2 – Recomendações para reposição de valores e bens atendidas, decorrentes de 

Auditorias de Obras: Recomendação atendida com retorno financeiro (Y2 = 1) e Recomendação 

atendida sem retorno financeiro (Y2 = 0) 

Wooldridge (2006) aborda que os modelos Probit e Logit podem ser aplicados para a 

análise de dados que envolvam modelos de regressão com variável de resposta binária, sendo 

aplicáveis à presente pesquisa. 

Na presente pesquisa, optou-se pelo modelo Probit tendo em vista que, segundo Gujarati 

e Porter (2011), esse modelo emerge de uma função de distribuição acumulada normal, 

enquanto o modelo logit utiliza a função logística acumulada. Levando-se em conta, ainda, que 
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“a escolha do modelo mais adequado requer o exame da natureza dos dados e da maneira como 

estão distribuídos.” 

A adequação da abordagem quantitativa resta evidenciada por existir base de dados com 

milhares de observações, considerando os anos de 2011 a 2015, permitindo a realização dos 

testes de correlação e regressão no modelo previsto. Adicionalmente, foi realizado teste também 

com o modelo logit a fim de demonstrar a robustez dos resultados. 

Buscou-se identificar variáveis que possuíssem influência com significância estatística 

no índice de atendimento às recomendações decorrentes de auditorias realizadas pela CGU em 

obras públicas, as quais estão detalhadas no item 3.2 desta pesquisa.  
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5 ANÁLISES E RESULTADOS 

A seguir são apresentadas as análises procedidas a partir dos dados coletados no âmbito 

do follow up de recomendações da CGU decorrentes de auditorias em obras públicas, uma vez 

que, após a conclusão dos trabalhos de auditoria, torna-se necessário o monitoramento das 

providências adotadas pelos gestores, para que a ação de controle possa resultar em 

aprimoramento da administração pública. 

Cabe ressaltar que, em que pese o universo de análise considerar os relatórios da CGU 

finalizados entre 2011 e 2015, o status das recomendações quanto ao atendimento foi extraído 

com base no mês de maio de 2017. Portanto, um ano e cinco meses após o prazo limite de 

término das últimas auditorias, evidenciando a suficiência do lapso temporal para atendimento 

às recomendações delas decorrentes. 

A partir dessas análises, foi possível identificar quais variáveis explicativas são 

determinantes para um maior nível de atendimento às recomendações decorrentes de auditorias 

governamentais. 

 

5.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

Inicialmente, são apresentadas algumas informações consolidadas a partir da aplicação 

da estatística descritiva, as quais demonstram o volume e variedade dos dados tratados nos 

testes de correlação e regressão, por meio do Modelo Probit. 

De um universo de 6.374 recomendações decorrentes de Auditorias de Obras Públicas, 

foram trabalhadas 4.946, após a exclusão daquelas com status “Cancelada”, “Registrada” e 

“Não monitorada”, como já explicitado no capítulo 3. 

Cabe ressaltar a dificuldade enfrentada para a coleta de dados em função das diversas 

fontes de informações, que incluem sistemas corporativos da CGU, dados do Tribunal Superior 

Eleitoral e consultas a Unidades por intermédio de pedidos de acesso à informação 

fundamentados na LAI. 

A tabela a seguir apresenta dados consolidados da estatística descritiva das variáveis 

analisadas na presente pesquisa: 
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Tabela 3 – Dados da Estatística Descritiva 

Variáveis Observações Média 

Desvio 

Padrão Min Max 

DEPENDENTE           

Recatendida 4.946 0,6097857 0,4878475 0 1 

DE INTERESSE           

Características Equipe           

Qtdeqp 4.946 2,619086 1,449407 1 10 

Diverseqp 4.946 0,3257178 0,4686898 0 1 

desvpadexp~p 4.946 1116,62 1.037,173 0 4738 

Mediaexpeqp 4.946 4.388,157 1.729,475 808 10246 

Origem da demanda de Auditoria         

Demanda_interna 4.946 0,5646987 0,4958465 0 1 

Demanda_Apuração 4.946 0,1352608 0,3420365 0 1 

ProjetoMunicípios 4.946 0,2395875 0,4268749 0 1 

Características da Gestão 

          

rotativ_dir 4.946 3,707238 1,740.67 1 8 

Vincpartido 4.946 1,806915 1,291694 0 6 

Irregulartcu 4.946 0,2670845 1,003752 0 10 

pad_sind 4.946 1,439345 4,03108 0 44 

CONTROLE      
Norte 4.946 0,1287909 0,3350023 0 1 

Nordeste 4.946 0,3756571 0,4843411 0 1 

Centrooeste 4.946 0,2084513 0,4062422 0 1 

Sudeste 4.946 0,1601294 0,3667631 0 1 

Sul 4.946 0,1269713 0,3329745 0 1 

min_social 4.946 0,7913465 0,4063872 0 1 

min_econ 4.946 0,0064699 0,080183 0 1 

min_infra 4.946 0,2021836 0,401669 0 1 

Admdireta 4.946 0,1593207 0,3660119 0 1 

Admindireta 4.946 0,7656692 0,4236226 0 1 

Paraestatal 4.946 0,0750101 0,2634343 0 1 

Homemhora 4.946 313,6375 401,6988 8 3104 

Falhaformal 4.946 0,14537 0,3525091 0 1 

Falhamedia 4.946 0,5169834 0,499762 0 1 

Falhagrave 4.946 0,3372422 0,4728161 0 1 

RecEstrut 4.946 0,3552366 0,4786333 0 1 

RecApuraResp 4.946 0,0663162 0,2488592 0 1 

RecReposição 4.946 0,1213101 0,3265204 0 1 

RecOutras 4.946 0,0895673 0,2855898 0 1 

aud2011 4.946 0,1785281 0,3829954 0 1 

aud2012 4.946 0,3032754 0,4597196 0 1 

aud2013 4.946 0,1888395 0,3914206 0 1 

aud2014 4.946 0,0665184 0,2492113 0 1 

aud2015 4.946 0,2628387 0,44022 0 1 

Exectransf 4.946 0,4787707 0,4995996 0 1 

Execdireta 4.946 0,5212293 0,4995996 0 1 
Fonte: Resultados da pesquisa extraídos do STATA. 
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Em uma consideração inicial quanto às características dessas Unidades, foram 

fiscalizados 608 órgãos e entidades das esferas federal, estadual e municipal que utilizaram 

recursos públicos federais para a execução de obras, relacionados a 21 pastas ministeriais, sendo 

que a maioria das recomendações expedidas, decorrentes de ações de controle executadas de 

2011 a 2015 pela CGU, referem-se às Regiões Nordeste e Centro Oeste. 

O gráfico a seguir apresenta a evolução, ao longo dos anos, da expedição e atendimento 

de recomendações, podendo ser observado que no ano de 2014 houve um acentuado decréscimo 

na emissão de recomendações e, no sentido oposto, uma elevação significativa do quantitativo 

de recomendações atendidas, indicando que o prazo médio de atendimento está situado próximo 

a dois anos após a emissão da recomendação. 

Gráfico 1 – Evolução das recomendações expedidas e atendidas 

 
Fonte: Sistemas Corporativos - CGU 

 

A diminuição da quantidade de recomendações expedidas pode ser decorrente da redução 

da força de trabalho e do orçamento disponibilizado para a CGU no período, conforme notícias 

veiculadas na impressa à época, a exemplo da matéria de Odilla (2014) intitulada “Sem 

recursos, CGU reduz suas ações de combate às fraudes” mencionando que o próprio órgão 

confirmou a diminuição de ações ao longo dos anos de 2012 a 2014, tendo sido o orçamento de 

2014 o menor do período. O impacto de restrições orçamentárias é mencionado, também, no 

relatório de gestão da CGU do exercício de 2014, informando o impacto em ao menos duas 

linhas de atuação, tendo adotado a estratégia de focar nas capitais e regiões metropolitanas para 

reduzir gastos com deslocamentos e diárias. 
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Estavam previstas a realização de 3 eventos do Sorteio (180 municípios 

fiscalizados), mas, em função da restrição orçamentária, foi realizado apenas 

1 evento, restando prejudicado o atingimento da meta estabelecida. Na linha 

de Avaliação da Execução de Programas de Governo (AEPG), também 

fortemente impactada pela restrição orçamentária, foram realizadas 49 

avaliações de políticas públicas, das quais nove tiveram o processo de 

avaliação concluído e seus respectivos relatórios publicados no sítio da CGU. 

(BRASIL, 2014b, p. 48) 

 

No tocante ao tipo das falhas que ocasionaram a emissão dessas recomendações, há 

preponderância das “Falhas Médias”, com 51,69% das ocorrências, seguidas das “Falhas 

Graves”, representando 33,72% das recomendações, sendo que as “Falhas Formais” 

corresponderam a apenas 14,53%. 

Apesar da menor representatividade das falhas classificadas como formais, tais 

recomendações foram as que obtiveram maior percentual de atendimento pelos gestores, as 

quais por consistirem em erros pontuais de baixa materialidade e relevância sem impacto na 

gestão denotam mais simplicidade para atendimento, alcançando o índice de 69,74% de 

recomendações atendidas, conforme pode ser observado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Recomendações atendidas, por tipo de falha 

 

        Fonte: Sistemas Corporativos - CGU 
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Constatou-se, ainda quanto ao atendimento das recomendações, que as classificadas, no 

tocante à “Classe”, como “Recomendações p/ reposição de valores/bens” e “Apuração de 

Responsabilidade - Func. Público” possuem menor percentual de atendimento, 

correspondendo, respectivamente a 40,9% e 47,86%, respectivamente. Tal situação pode ser 

ilustrada graficamente, conforme segue: 

Gráfico 3 – Apuração de Responsabilidade x Reposição de Valores 

 

       Fonte: Sistemas Corporativos - CGU 

 

Considerando se tratar da classe de recomendação com o menor percentual de 

atendimento e o potencial para geração de benefícios financeiros quando adotadas providências 

corretivas, optou-se, considerando ainda as limitações para obtenção de dados de outras 

possíveis variáveis, por selecionar as ocorrências de atendimento das recomendações para 

“Reposição de Valores e Bens” para a integrarem uma segunda variável dependente (Y2). 

Quanto às características das equipes de auditoria, foram analisadas variáveis 

relacionadas à quantidade de integrantes, ao desvio padrão da experiência e diversidade de 

cargos da equipe, bem como ao tempo de execução dos trabalhos. No tocante à diversidade de 

cargos, torna-se importante consignar que a CGU possui carreira finalística composta dos 

cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle e 

ao menos um deles está sempre presente nas auditorias analisadas na presente pesquisa. Em 

apenas 67 auditorias houve a participação de servidores de outras carreiras, sempre em conjunto 

com um ou mais integrantes da Carreira de Finanças e Controle, podendo-se inferir que trataram 

de casos de auditoria compartilhada, prevista no Manual do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, vigente até 2017, a qual é coordenada pelo Sistema com o auxílio de 

órgãos ou instituições. 
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A título de ilustração, valendo-se ainda da estatística descritiva, o gráfico 4, a seguir 

apresentado, demonstra o percentual de distribuição da quantidade de integrantes por equipe de 

auditoria. 

Gráfico 4 - Quantidade de Integrantes por equipe 

 

         Fonte: Sistemas Corporativos – CGU 

 

5.2 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DAS REGRESSÕES 

Como já detalhado no Capítulo 4, as análises de correlação e regressão foram realizadas 

por intermédio de amostra selecionada a partir de bases de dados internas e externas à CGU, 

com o objetivo de identificar as variáveis que influenciam o atendimento de recomendações  

decorrentes de auditorias de obras públicas (Y1); bem como recomendações para reposição de 

valores e bens atendidas que tenham gerado efetivo retorno de valores ao erário (Y2), ambas 

dicotômicas, o que justificou a utilização do Modelo Probit. 

As regressões foram realizadas separadamente para as duas variáveis dependentes, uma 

vez que a segunda (Y2) decorre da primeira (Y1). 

A escolha da variável Y1 se justifica por ser a recomendação, segundo o referencial 

teórico estudado, a definição de providências a serem adotadas pelos gestores para sanear falhas 

apontadas, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública. 

A tabela, apresentada a seguir, traz os resultados das regressões estimadas, realizadas por 

etapas cumulativas, sendo a primeira composta apenas pelas variáveis de controle, a segunda 

adicionando as variáveis de interesse na dimensão relacionada às “características das equipes 
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de auditoria” (D1), a terceira incluindo, também, as variáveis afetas à “origem das demandas 

de auditorias” (D2) e, finalmente, acrescentando as variáveis referentes às “características da 

Gestão” (D3). 

Tabela 4 – Resultado das Regressões Estimadas – Probit 

VARIÁVEIS 

 

 

VARIÁVEL DEPENDENTE: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA 

 

CONTROLES D1 + 

CONTROLES 

D1 + D2 + 

CONTROLES 

D1 + D2 + D3 

+ 

CONTROLES 

Características Equipes        

desvpadexpeqp  7.38e-05*** 7.87e-05*** 8.76e-05*** 

  (2.55e-05) (2.55e-05) (2.56e-05) 

mediaexpeqp  5.32e-05*** 4.19e-05*** 5.18e-05*** 

  (1.39e-05) (1.40e-05) (1.41e-05) 

diverseqp  0.0949* 0.0780 0.0741 

  (0.0526) (0.0534) (0.0541) 

qtdeqp  -0.000996 0.00277 0.0283 

  (0.0197) (0.0198) (0.0205) 

Origem da Demanda        

dem_interna    -0.592*** -0.556*** 

    (0.0742) (0.0772) 

projmunicipios    -0.390*** -0.347*** 

    (0.0690) (0.0724) 

dem_apuração (Baseline)     

     

Características da Gestão        

rotativ_dir      -0.0310* 

      (0.0179) 

vincpartido      -0.00453 

      (0.0234) 

irregulartcu      -0.0259 

      (0.0225) 

pad_sind      -0.0271*** 

      (0.00620) 

Controles        

norte -0.254*** -0.258*** -0.238*** -0.194** 

 (0.0883) (0.0897) (0.0904) (0.0924) 

nordeste -0.395*** -0.433*** -0.488*** -0.451*** 

 (0.0730) (0.0734) (0.0743) (0.0754) 

centrooeste -0.196** -0.204** -0.251*** -0.220*** 

 (0.0793) (0.0798) (0.0807) (0.0823) 

sudeste -0.182** -0.214*** -0.269*** -0.187** 

 (0.0818) (0.0825) (0.0833) (0.0854) 

sul (Baseline)     
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min_social -0.404*** -0.485*** -0.398*** -0.479*** 

 (0.0632) (0.0649) (0.0670) (0.0702) 

min_econ 0.761*** 0.749*** 0.891*** 0.735*** 

 (0.251) (0.252) (0.254) (0.256) 

min_infraestrutura (Baseline)     

     

admindireta 0.407*** 0.458*** 0.444*** 0.436*** 

 (0.0621) (0.0633) (0.0637) (0.0693) 

paraestatal 1.187*** 1.149*** 1.192*** 1.113*** 

 (0.107) (0.107) (0.108) (0.110) 

admdireta (Baseline)     

     

homemhora -0.000217*** -0.000312*** -0.000268*** -0.000300*** 

 (6.29e-05) (7.19e-05) (7.28e-05) (7.37e-05) 

falhaformal 0.340*** 0.343*** 0.345*** 0.297*** 

 (0.0725) (0.0729) (0.0736) (0.0747) 

falhamedia 0.187*** 0.203*** 0.198*** 0.167*** 

 (0.0475) (0.0481) (0.0485) (0.0492) 

falhagrave (Baseline)     

     

recestrut 0.203*** 0.214*** 0.248*** 0.257*** 

 (0.0485) (0.0487) (0.0494) (0.0501) 

recapuraresp -0.360*** -0.372*** -0.378*** -0.372*** 

 (0.0842) (0.0845) (0.0853) (0.0855) 

RecReposição -0.563*** -0.553*** -0.531*** -0.537*** 

 (0.0670) (0.0675) (0.0679) (0.0685) 

Outrasrecomendações 

(Baseline)     

     

aud2011 1.809*** 1.931*** 1.968*** 1.970*** 

 (0.0701) (0.0742) (0.0744) (0.0754) 

aud2012 1.696*** 1.763*** 1.781*** 1.821*** 

 (0.0592) (0.0621) (0.0625) (0.0654) 

aud2013 1.306*** 1.338*** 1.261*** 1.235*** 

 (0.0625) (0.0636) (0.0644) (0.0654) 

aud2014 1.068*** 1.147*** 1.109*** 1.047*** 

 (0.0939) (0.0956) (0.0962) (0.0975) 

aud2015 (Baseline)     

     

exectransf -0.0945* -0.151*** -0.368*** -0.386*** 

 (0.0503) (0.0519) (0.0708) (0.0746) 

execdireta (Baseline)     

     

Constant -0.684*** -0.986*** -0.458*** -0.362** 

  (0.105) (0.123) (0.140) (0.147) 

Observações 4,946 4,946 4,946 4,946 
 Nota: Erros Padrões Robustos entre parênteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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 Em todos os cenários, as variáveis de controle mantiveram erros padrões robustos, 

evidenciando serem significativas para o modelo. Das quatro variáveis relacionadas às 

características da equipe (D1), aplicadas ao modelo em conjunto com as variáveis de controle, 

apenas a “quantidade de integrantes das equipes de auditoria” (qtdeqp) não apresentou robustez, 

porém, nos cenários seguintes a “diversidade de experiência da equipe de auditoria” (diverseqp) 

também perdeu significância estatística.  

 As três variáveis que compõem a Origem da Demanda (D2) mantiveram a robustez em 

todos os cenários e quanto às relacionadas às características das Unidades Jurisdicionadas e 

seus gestores (D3), apenas duas das seis variáveis não apresentaram significância estatísticas – 

“quantidade de dirigentes com vínculo partidário” (vincpartido) e “quantidade de dirigentes 

com julgamento pela irregularidade no Tribunal de Contas da União” (irregulartcu).  

Nos testes de Multicolinearidade, somente foram identificadas duas ocorrências com 

valores um pouco mais elevados, conforme Apêndice A. No primeiro caso, a correlação entre 

as variáveis independentes “Vínculos partidários” e “Rotatividade de Dirigentes” apresentou 

índice de 0,6089, mas, considerando que a primeira não demonstrou significância estatística, 

não houve prejuízo às análises. No segundo caso, a correlação entre as variáveis independentes 

“Projetos Municípios” e “Demandas Internas” apresentou índice 0,6393, porém, dada a 

relevância das variáveis, a robustez por elas apresentadas e o valor do índice no teste de 

multicolinearidade, entende-se não haver prejuízo ao modelo. 

Para corroborar o entendimento acima, procedeu-se a um teste adicional de regressão 

com a exclusão das variáveis “”Vínculos partidários” e “Projetos Municípios”, sendo observada 

a manutenção da significância estatística e mesmo sinal para as variáveis “Rotatividade de 

Dirigentes” (-0.0550***) e “Demandas Internas” (-0.437***). 

Ainda, a fim de ampliar os testes de robustez do modelo, foi realizada regressão também 

utilizando o Logit, sendo obtidos resultados semelhantes com a mesma tendência do modelo 

Probit observada para todas as variáveis, conforme pode ser observado na tabela a seguir: 

Tabela 5 – Comparação de resultados entre os modelos Probit e Logit 

  PROBIT LOGIT 

VARIÁVEIS recatendida recatendida 

Características Equipes     

desvpadexpeqp 8.76e-05*** 0.000157*** 

 (2.56e-05) (4.42e-05) 

mediaexpeqp 5.18e-05*** 8.75e-05*** 
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 (1.41e-05) (2.45e-05) 

diverseqp 0.0741 0.136 

 (0.0541) (0.0942) 

qtdeqp 0.0283 0.0480 

 (0.0205) (0.0358) 

Origem da Demanda de Auditoria     

dem_interna -0.556*** -1.024*** 

  (0.0772) (0.137) 

projmunicipios -0.347*** -0.656*** 

  (0.0724) (0.127) 

dem_apuração (Baseline)   

   

Características da Gestão     

rotativ_dir -0.0310* -0.0625** 

 (0.0179) (0.0318) 

Vincpartido -0.00453 -0.0160 

 (0.0234) (0.0411) 

Irregulartcu -0.0259 -0.0516 

 (0.0225) (0.0398) 

pad_sind -0.0271*** -0.0435*** 

 (0.00620) (0.0109) 

Controles   

norte -0.194** -0.390** 

  (0.0924) (0.161) 

nordeste -0.451*** -0.841*** 

  (0.0754) (0.134) 

centrooeste -0.220*** -0.426*** 

  (0.0823) (0.147) 

sudeste -0.187** -0.368** 

  (0.0854) (0.151) 

sul (Baseline)   

   

min_social -0.479*** -0.858*** 

  (0.0702) (0.125) 

min_econ 0.735*** 1.714*** 

 (0.256) (0.508) 

min_infraestrutura (Baseline)   

   

admindireta 0.436*** 0.769*** 

 (0.0693) (0.123) 

Paraestatal 1.113*** 1.982*** 

 (0.110) (0.197) 

admdireta (Baseline)   

   

homemhora -0.000300*** -0.000529*** 

  (7.37e-05) (0.000127) 

falhaformal 0.297*** 0.471*** 

  (0.0747) (0.130) 
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falhamedia 0.167*** 0.282*** 

  (0.0492) (0.0844) 

falhagrave (Baseline)   

   

recestrut 0.257*** 0.461*** 

  (0.0501) (0.0881) 

recapuraresp -0.372*** -0.618*** 

  (0.0855) (0.143) 

RecReposição -0.537*** -0.925*** 

  (0.0685) (0.117) 

Outras (Baseline)   

   

aud2011 1.970*** 3.421*** 

  (0.0754) (0.139) 

aud2012 1.821*** 3.125*** 

  (0.0654) (0.119) 

aud2013 1.235*** 2.111*** 

  (0.0654) (0.115) 

aud2014 1.047*** 1.774*** 

  (0.0975) (0.166) 

aud2015 (Baseline)   

   

exectransf -0.386*** -0.640*** 

  (0.0746) (0.131) 

execdireta (Baseline)   

   

Constant -0.362** -0.492* 

 (0.147) (0.260) 

Observações 4,946 4,946 
Nota: Erros Padrão robustos entre parênteses*** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 

Fonte: Testes realizados pelo autor. 

 

 

5.2.1 Análise dos Resultados das Características da Equipe (D1) 

No tocante às características das equipes de auditoria, todas apresentaram tendência 

positiva em relação ao atendimento das recomendações por elas elaboradas, porém não houve 

significância estatística para as variáveis “diversidade de cargos na equipe” (diverseqp) e 

quantidade de integrantes da equipe” (qtdeqp), não sendo possível fazer inferências para essas 

duas. 

Já as variáveis “desvio padrão da experiência da equipe” (desvpadexpeqp) e “média de 

experiência da equipe” (desvpadexpeqp) apresentaram robustez e uma relação positiva, ou seja, 
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quanto maior o desvio padrão e a média de experiência, maior a possibilidade de a 

recomendação ser atendida pelos gestores. Tais resultados estão aderentes ao conceito de 

heterogeneidade da equipe, apresentado por Ramos e Cabral (2015), e de profissionalismo, 

abordado por Gustavson e Sundström (2016). 

Ramos e Cabral (2015) descrevem as vantagens de recursos heterogêneos, como a 

diversidade de pontos de vista, ampliação das habilidades e trocas entre os integrantes da 

equipe. Adaptado dos autores, o indicador de “desvio padrão da experiência da equipe” permite 

afirmar que quando há alta taxa de dispersão no tempo de experiência, os auditores trocam 

experiências e conhecimentos, possibilitando a elaboração de recomendações mais assertivas. 

Já o indicador relativo à média de experiência, demonstra a necessidade de maior tempo 

de experiência para melhores resultados, na linha de Cabral (2017), ao tratar do acúmulo de 

habilidades pela experimentação. O resultado corrobora, também, os estudos de Gustavson e 

Sundström (2016) no tocante ao princípio basilar do profissionalismo. Para os autores, dentre 

os componentes de independência, profissionalismo e cidadão como principal, o 

profissionalismo é possivelmente a característica mais importante, por contribuir, a partir da 

formulação de recomendações, para gerar melhores resultados ao desempenho dos auditados. 

Destacam, ainda, que a falta de experiência profissional cria maior dependência dos auditados 

e limita a possibilidade de uma postura crítica.  

 

5.2.2 Análise dos Resultados quanto à Origem da Demanda de Auditoria (D2) 

Todas as variáveis afetas à origem da demanda de auditoria apresentaram robustez, 

sendo possível afirmar que auditorias originadas de apurações, que consistem em demandas 

externas de outros órgãos de accountability e denúncias – ou ainda ações investigativas da 

própria CGU, tendem a ter maior grau de atendimento que as demandas internas ou as 

decorrentes do Programa de Sorteio de Municípios. 

Tais resultados encontram respaldo nas teorias relacionadas ao accountability, com 

especial destaque para o enforcement (DUARTE, 2010; PIZZOLATO, 2012; SCHEDLER, 

1999), ampliado pela atuação conjunta ou colaborativa entre watchdog agencies e denúncias da 

sociedade (CABRAL, KRANE e DANTAS, 2013). 
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5.2.3 Análise dos Resultados das Características da Gestão (D3) 

No que se refere à rotatividade de dirigentes, os resultados apontam para um prejuízo 

ao atendimento das recomendações quanto maior for a alternância na gestão da unidade, o que 

corrobora os estudos de Nogueira (2006), que menciona que a descontinuidade administrativa 

pode se manifestar na interrupção de projetos, obras e ações, a partir da troca de políticos e 

gestores em níveis de direção, resultando, geralmente, na perda de conhecimento institucional. 

Bugarin, Bugarin e Lopez (2014), no mesmo sentido, abordam que há maior rotatividade entre 

ocupantes de cargos D.A.S que não pertencem a carreiras do serviço público, o que também 

contribui para a perda de memória institucional. Assim, pode-se concluir que a perda de 

memória institucional decorrente da rotatividade de altos dirigentes prejudica o atendimento 

das recomendações dos órgãos de accountability. 

Importante destacar, ainda, que a variável relacionada ao vínculo partidário de dirigentes 

apresentou mesmo comportamento que a rotatividade desses agentes. Porém, por não apresentar 

significância estatística, não se pode inferir que seja determinante para um menor nível de 

atendimento às recomendações de auditoria. 

Já em relação à dimensão de apuração de responsabilidade de agentes, a variável relativa 

à quantidade de dirigentes com sindicâncias e processos administrativos disciplinares 

apresentou comportamento negativo, ou seja, quanto maior a ocorrência pregressa de gestores 

que tenham respondido a sindicâncias ou PADs e permanecido na gestão menor a tendência de 

atendimento às recomendações de auditoria. Tal resultado, inicialmente, aparenta ser contrário 

às teorias sobre accountability, porém, pode ser explicado a partir da possível expectativa de 

impunidade gerada pela morosidade da apuração e leniência na punição de agentes, conforme 

tratado por diversos pesquisadores (BECKER, 1968; PIMENTEL, 2014; POWER E TAYLOR, 

2011; SACRAMENTO, 2011). A partir dos dados levantados para a pesquisa, foi possível 

identificar que, em um cenário de rotatividade, entre 2011 e 2015, que contemplou 1.553 

dirigentes, parte desses respondeu a 531 sindicâncias ou PADs, o que corresponde a uma média 

aproximada de um processo a cada três gestores. Por outro lado, no Cadastro de Contas Julgadas 

Irregulares do TCU, constam, para esse mesmo universo de gestores, apenas 74 processos 

transitados e julgados, com um tempo médio de duração de 5,21 anos, considerando casos de 

Irregularidades em Prestações de Contas Anuais e Tomadas de Contas Especiais. 

As contas julgadas irregulares pelo TCU também foram consideradas inicialmente como 

uma variável independente, apresentando a mesma tendência que a relacionada a sindicâncias 
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e processos administrativos disciplinares. Todavia, por não apresentar significância estatística, 

não foi contemplada na presente análise. 

 

5.2.4 Considerações sobre as Variáveis de Controle 

 Todas as variáveis de controle apresentaram significância estatística, contribuindo para 

demonstrar a robustez do modelo analisado na presente pesquisa. 

 O primeiro grupo de variáveis de controle trata da Região Geográfica da Unidade 

Auditada, sendo possível observar que os órgãos e entidades da Região Nordeste tendem a ter 

um menor grau de atendimento às recomendações em relação às unidades localizadas na Região 

Sul (Baseline). 

 O segundo grupo analisou o comportamento em relação às pastas ministeriais, as quais 

foram agrupadas em três tipos de políticas: Sociais, Econômicas e Infraestrutura. 

 Os ministérios com maior vocação para políticas sociais apresentaram variação negativa 

no grau de atendimento às recomendações em relação às pastas de políticas de infraestrutura 

(Baseline), enquanto as pastas da área econômica obtiveram os melhores resultados, o que 

corrobora, inclusive, o estudo realizado por Alessio (2017), no qual é destacado como conexões 

entre nomeações discricionárias e partidos políticos podem influenciar diferentes áreas das 

políticas públicas, com a identificação de que as áreas sociais são mais impactadas que as áreas 

econômicas. 

No terceiro grupo foram tratados os tipos de falhas: Grave (Baseline), Média e Formal. 

Sendo observado que quanto maior a gravidade da falha, menor o atendimento pelo gestor. Tal 

comportamento, em conjunto com o menor nível de atendimento em auditorias com maior 

tempo de duração (Homem/Hora), variável que pode denotar maior complexidade e ampliação 

de escopo e campo de atuação (BRASIL, 2017; IIA, 2012; POWER, 2003),  bem como as 

variáveis de controle do quarto grupo – classe das recomendações, com resultados negativos 

para “recomendações para reposição de valores” e bens e para “apuração de responsabilidades” 

em relação à “outras recomendações” (Baseline), pode indicar que os gestores tendem a ter um 

menor grau de adoção de providências quando são identificadas falhas mais críticas e expedidas 

recomendações de maior impacto financeiro ou de responsabilização de agentes públicos. 

Quanto à natureza da Unidade Jurisdicionada, os órgãos da Administração Direta 

(Baseline) tendem a ter menor grau de atendimento às recomendações do que as entidades 
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paraestatais e da Administração Indireta. Tal resultado necessita uma pesquisa específica para 

aprofundamento, mas apresenta indícios de que a diferença de estrutura de governança entre 

esses órgãos e entidades pode contribuir para esse comportamento, em especial a ausência de 

unidades de auditoria interna próprias de cada órgão da Administração Direta, enquanto as 

Indiretas devem ter tais estruturas conforme art. 14 do Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 

2000. Neste sentido, vários pesquisadores destacam a importância de uma auditoria interna 

adequadamente estruturada (BATISTA, 2011; COSTA, 2016; GRAMLING, RITTEMBERG e 

JOHNSTONE, 2012; GHISI, 2000; MACHADO, 2012). 

Em relação ao ano de realização da auditoria, quinto grupo das variáveis de controle, 

observou-se que quanto mais antigo o trabalho maior o índice de atendimento das 

recomendações, o que denota uma morosidade significativa na adoção de providências, 

especialmente ao considerarmos que até maio de 2017 apenas 60,99% das recomendações 

expedidas entre 2011 e 2015 foram atendidas. 

Finalmente, observou-se que nas auditorias em que foram avaliados recursos executados 

por meio de transferências a entes não federais há menor tendência de atendimento às 

recomendações da auditoria em relação à execução direta (Baseline). Tal dificuldade pode 

decorrer da ausência de jurisdição do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

para atuar na gestão de outros entes e a necessidade de as pastas ministeriais adotarem ou 

demandarem providências a estados e municípios, prejudicando, assim, o enforcement das 

ações que, segundo Schedler (1999) é a capacidade de os órgãos de controle impor sanções a 

agentes públicos que violem normas e procedimentos.  

   
5.3 RESULTADOS DOS TESTES PARA A VARIÁVEL DEPENDENTE “PREJUÍZO 

EVITADO” (Y2) 

A partir dos resultados do modelo aplicado à variável dependente “Recomendações 

Atendidas” (Y1), foram selecionadas as recomendações atendidas da classe “Recomendações 

para Reposição de Valores e Bens”, consistindo em 233 ocorrências, a fim de testar o efetivo 

retorno de valores ao erário ou prejuízos evitados. Dessas, em apenas 59 foi possível identificar 

informações sobre valores recuperados ou prejuízos evitados, totalizando R$ 1,15 Bilhão. 

Cabe ressaltar que, inicialmente, buscou-se trabalhar uma variável dependente a partir da 

contabilização de benefícios financeiros e não financeiros gerados, previstos na Portaria CGU 

nº 2.379, de 30 de outubro de 2012, que regulamentou tal contabilização durante o período 

tratado na pesquisa. Todavia, houve limitação às análises uma vez que não foi possível vincular 
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com precisão o benefício gerado e a recomendação relacionada a sua contabilização por 

categoria. Tal limitação se deu em função da ausência dessa informação de forma estruturada 

na base de dados da CGU, pois o formulário de contabilização de benefícios, então utilizado, 

não apresentava campo específico para identificação do relatório e correspondente 

recomendação, questão superada a partir de 2017, com a implementação da contabilização de 

Benefícios Financeiros e Não Financeiros no Sistema Monitor. Assim, para analisar tais dados 

seria necessária uma pesquisa qualitativa, que não foi o foco do presente trabalho. 

A tabela a seguir apresenta os resultados da regressão para a variável dependente 

“Prejuízo Evitado” (Y2). 

Tabela 6 – Resultados para a Variável “Prejuízo Estimado” 

  Variável Dependente 

VARIÁVEIS Prejuízo_Evitado 

Características Equipes   

desvpadexpeqp -0.000107 

 (0.000142) 

mediaexpeqp 4.85e-05 

 (7.29e-05) 

Diverseqp -0.0244 

 (0.307) 

Qtdeqp 0.0489 

 (0.111) 

Origem da Demanda de Auditoria  

dem_interna 0.889** 

  (0.452) 

projmunicipios 0.643* 

  (0.368) 

dem_apuração (Baseline)  

  

Características da Gestão  

  

  

  

  

rotativ_dir -0.0926 

 (0.131) 

vincpartido -0.106 

 (0.133) 

irregulartcu -0.201 

 (0.291) 

pad_sind 0.0495 

 (0.0432) 
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Controles   

Norte -0.323 

  (0.523) 

Nordeste -0.292 

  (0.421) 

centrooeste -0.334 

  (0.474) 

Sudeste -0.369 

  (0.526) 

Sul (Baseline)  

  

min_social -0.0940 

  (0.380) 

o.min_econ - 

  

min_infraestrutura (Baseline)  

    

admindireta 0.480 

 (0.556) 

Paraestatal 1.028 

 (0.991) 

admdireta (Baseline)  

  

homemhora 0.000184 

  (0.000532) 

falhaformal 0.0842 

  (0.493) 

falhamedia (Baseline)  

  

falhagrave -0.628** 

  (0.260) 

aud2011 -2.123*** 

  (0.586) 

aud2012 -2.209*** 

  (0.557) 

aud2013 -1.978*** 

  (0.586) 

aud2014 -0.127 

  (0.812) 

aud2015 (Baseline)  

  

Exectransf 0.172 

  

Execdireta (Baseline)  

valprejuizoestimado -1.84e-07 
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 (1.42e-07) 

Constant 1.073 

 (1.022) 

Observações 233 
Nota: Erros Padrões Robustos entre parênteses.   *** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 

Fonte: Pesquisa realizada. 

 

 Observa-se que, das variáveis de controle, apenas as relacionadas ao tipo de falha e ao 

ano de auditoria apresentaram significância estatística. 

A falha grave, assim como no modelo aplicado a Y1, demonstra que quanto maior a 

gravidade da falha menor a tendência de recuperação de valores a partir do atendimento da 

recomendação de auditoria. 

Quanto ao ano da auditoria, há um comportamento inverso ao do modelo aplicado a Y1, 

pois as auditorias mais recentes têm maior possibilidade de recuperação de valores quando 

atendidas, cabendo destacar que o ano de 2014 não apresentou significância estatística e 2015 

não teve ocorrência de atendimento de recomendação para reposição de valores ou bens. 

No tocante às características da auditoria, as demandas internas e as decorrentes do 

Projetos de Sorteio de Municípios apresentaram maior tendência para a recuperação de valores. 

Cabe destacar que, embora tenham maior possibilidade de recuperação quando atendidas, o 

modelo aplicado para Y1 evidencia que essas tendem a ter menor grau de atendimento. 

 

5.4 RESUMO DOS RESULTADOS 

Em síntese, os resultados da pesquisa indicam que características relacionadas ao perfil 

das equipes de auditorias, à origem da demanda por ações de controle e às Unidades 

Jurisdicionadas e seus dirigentes influenciam os resultados gerados pelas avaliações do órgão 

de accountability. Tais achados mostram-se relevantes para a definição de linhas de atuação, 

composição de equipes, definição do escopo de auditorias e seu planejamento, bem como para 

avaliações a adequação da forma de provimento dos cargos de gestão. 

A partir dos testes, foi possível identificar, por exemplo, que equipes com maior 

heterogeneidade e experiência profissional, assim como auditorias decorrentes de demandas 

externas ou investigativas ampliam a possibilidade de atendimento das recomendações. Já no 

tocante às características da gestão, há uma tendência de diminuição desse nível de atendimento 

quando a auditoria atua em unidades com elevada alternância de gestão e naquelas com 

histórico de processos disciplinares em desfavor de seus dirigentes. 
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No caso da origem da demanda de auditoria, todas as variáveis independentes 

apresentaram significância estatística. No tocante às características das equipes de auditoria e 

da gestão, o percentual de variáveis com significância estatística foi de 50%, podendo-se 

concluir pelo resultado apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 4 – Resumo dos resultados do Modelo 

 

Hipóteses 

 

Resultados 

H1 - As capabilities da equipe de auditoria influenciam 

positivamente o percentual de recomendações atendidas. 

 

 

Corroborada. 

H2 - Auditorias decorrentes de apurações (demandas 

externas ou investigativas) tendem a ter maior grau de 

atendimento que demandas internas. 

 

 

Corroborada. 

H3 – Um nível elevado de rotatividade de dirigentes nas 

Unidades Jurisdicionadas prejudica o grau de atendimento 

às recomendações. 

 

Corroborada. 

H4 - Unidades Jurisdicionadas com maior grau de dirigentes 

com filiações partidárias tendem a ter menor nível de 

atendimento às recomendações de auditoria. 

 

Não corroborada. 

H5 - Unidades Jurisdicionadas com gestores que tenham 

histórico de processos de responsabilização em seu desfavor 

apresentam menor aderência ao atendimento de 

recomendações. 

 

Corroborada. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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6  CONCLUSÕES 

O objetivo da pesquisa foi, a partir de testes de correlação e regressão, identificar variáveis 

determinantes do atendimento às recomendações expedidas pela CGU em decorrência de 

auditorias e fiscalizações, apresentando insumos importantes para a seleção de linhas de atuação 

e o planejamento de auditorias que tenham maior potencial para agregar valor à gestão, além 

da reflexão sobre deficiências de gestão ocasionadas pela descontinuidade administrativa e 

efeitos negativos da morosidade na apuração de responsabilidades de dirigentes. 

Foram analisados dados de 4.946 recomendações, consignadas em relatórios de auditoria 

em obras públicas elaborados de 2011 a 2015, incluindo variáveis relacionadas às 

características das equipes de auditoria, características das ações de controle executadas, bem 

como ao perfil das Unidades Examinadas e seus dirigentes. 

Como uma série de fatores pode explicar os níveis de atendimento às recomendações das 

auditorias realizadas por órgãos de accountability, foi realizada investigação em uma estrutura 

multivariada incluindo variáveis de controle, para garantir que as relações entre as variáveis de 

interesse e dependentes fossem robustas, adicionadas às variáveis relacionadas às seguintes 

dimensões: características das equipes de auditoria (D1), origem da demanda de auditoria (D2) 

e características da gestão (D3). 

Foi investigada, também, eventual ocorrência de multicolinearidade nos modelos 

analisados, com diagnóstico de que as variáveis independentes em geral não são problemáticas, 

apresentando limites seguros. 

No tocante às características das equipes de auditoria, as variáveis “desvio padrão da 

experiência da equipe” e “média de experiência da equipe” apresentaram robustez e uma 

relação positiva, ou seja, quanto maior o desvio padrão e a média de experiência, maior a 

possibilidade de a recomendação ser atendida pelos gestores, contribuindo para o 

aprimoramento da gestão pública, em estreita relação com os estudos realizados por Cabral 

(2017), Ramos e Cabral (2015) e por Gustavson e Sundström (2016). Tal achado fornece 

insumos relevantes para a alocação de auditores em trabalhos dos órgãos de controle, a fim de 

potencializar seus resultados a partir da alocação de perfis adequados e complementares de 

servidores.  

Quanto à origem da demanda de auditoria, todas as variáveis apresentaram robustez, 

podendo-se afirmar que auditorias originadas de demandas externas ou investigativas tendem a 

ter maior grau de atendimento, em alinhamento a estudos de vários pesquisadores sobre 

accountability (DUARTE, 2010; PIZZOLATO, 2012; SCHEDLER, 1999) e sobre a 



72 

 

importância da colaboração interinstitucional (ARANHA e FILGUEIRAS, 2016; CABRAL, 

KRANE e DANTAS, 2013). Assim, a presente pesquisa pode contribuir para fomentar a 

ampliação da articulação entre diversos órgãos de defesa do Estado, na busca de maior 

efetividade de suas ações e entrega de valor público. 

No caso das características da gestão, a rotatividade de dirigentes demonstrou ser 

prejudicial ao atendimento das recomendações, corroborando a teoria sobre descontinuidade 

administrativa Nogueira (2006). Em relação à punição de agentes, o fato de agentes públicos 

terem respondido a sindicâncias e PADs e permanecido na gestão prejudica o atendimento das 

recomendações, comportamento que pode ser explicado a partir da possível expectativa de 

impunidade gerada pela morosidade na apuração e leniência na punição de agentes, conforme 

tratado por diversos pesquisadores (BECKER, 1968; PIMENTEL, 2014; POWER E TAYLOR, 

2011; SACRAMENTO, 2011), sendo um diagnóstico importante para o tratamento de 

deficiências de gestão que prejudiquem a consecução e desempenho de políticas públicas.  

Quanto às variáveis de controle, quanto maior o tempo de duração da auditoria há 

sinalização de menor a tendência para o atendimento de recomendações, possivelmente em 

função da complexidade trazida pela ampliação de escopo e maior complexidade dos trabalhos, 

no sentido da abordagem de Power (2003), comportamento corroborado pelo resultado das 

variáveis de controle “Falha Grave”, “recomendações para reposição de valores e bens” e 

“recomendações para apuração de responsabilidade”, uma vez que todas essas apresentam 

comportamento negativo em relação ao atendimento das recomendações e envolvem 

providências mais complexas. 

Quanto à natureza da Unidade Jurisdicionada, os órgãos da Administração Direta 

tendem a ter menor grau de atendimento às recomendações do que as entidades paraestatais e 

da Administração Indireta, possivelmente em função de diferenças de estrutura.  

No tocante aos benefícios financeiros e não financeiros gerados, houve limitação às 

análises em função da ausência de informação de forma estruturada na base de dados da CGU 

sobre a vinculação com as recomendações atendidas, pois o formulário de contabilização de 

benefícios utilizado até 2016 não continha campo específico para identificação do relatório de 

auditoria e correspondente recomendação, questão atualmente superada pela implementação de 

funcionalidade no Sistema Monitor da CGU. Assim, foi analisado o comportamento das 

recomendações atendidas classificadas como “Recomendações para reposição de valores e 

bens” a fim de se identificar possíveis variáveis determinantes para o efetivo retorno de recursos 
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ao erário, sendo identificado que apenas o tipo de falha, o ano da auditoria, e a origem da 

demanda apresentaram significância estatística. 

Mesmo com essas limitações, foi possível identificar que das 233 recomendações para 

“Reposição de Valores e Bens” atendidas, apenas 59 apresentaram informações sobre valores 

recuperados ou prejuízos evitados, totalizando o montante de R$ 1,15 Bilhão. Cabe destacar, 

também, que 81 recomendações foram atendidas a partir da instauração, pelos gestores, de 

processos de Tomadas de Contas Especiais e processos de responsabilização, que possuem 

média elevada de prazo de conclusão e não significam a efetiva reposição de valores ao erário. 

 Todavia, considerando que a CGU incluiu, a partir de 2017, campo específico em seu 

sistema de follow up de recomendações, recomenda-se a realização de novas pesquisas nos 

próximos anos para se avaliar quais as variáveis podem contribuir para a geração de Benefícios 

Financeiros e Não Financeiros. 

Em que pese a limitação anteriormente mencionada, foram analisados individualmente 

alguns registros disponíveis quanto a instrução do procedimento de baixa de recomendações, a 

partir do acesso disponibilizado ao Sistema Monitor. Observou-se, inclusive, situações em que 

recomendações com classe “Recomendações p/ reposição de valores/bens” foram consideradas 

atendidas sem o correspondente registro de benefício decorrente de prejuízo evitado ou 

recuperação de valores, o que denota um possível subdimensionamento dos resultados das 

ações do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União – CGU, que poderá ser 

mitigado a partir dos recentes aperfeiçoamentos no sistema de follow up das recomendações, 

com a previsão de que ao inserir uma recomendação o auditor classifique os benefícios 

potenciais a serem gerados no caso de atendimento. Nesta mesma linha, um avanço importante 

será futuramente estabelecer na fase de planejamento da auditoria quais os potenciais benefícios 

do trabalho a ser realizado. 

Ademais, como um dos resultados do presente trabalho, o qual teve foco na aplicação de 

métodos quantitativos, recomenda-se a realização de pesquisa qualitativa, consistindo na 

análise de um conjunto de recomendações consideradas atendidas pela CGU, que não tenham 

gerado a contabilização de benefícios, a fim de se identificar a causa de eventual 

subdimensionamento. 

Ainda, uma nova investigação acadêmica poderá avaliar se houve evolução no registro 

de benefícios financeiros e não financeiros após a expedição da Portaria CGU nº 1410, de 28 

de junho de 2017, a qual alterou, no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno, a 

sistemática de quantificação e registro dos benefícios do controle interno e dos prejuízos 

identificados.  
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APENDICE A – TESTES DE MULTICOLINEARIDADE 

(Software STATA IC 15.1) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    pad_sind    -0.0779  -0.0055  -0.0482  -0.0521   0.1488  -0.1448  -0.0226  -0.0413  -0.1722  -0.0444   0.0808  -0.0190

irregulartcu    -0.0787   0.0895  -0.0280   0.0256  -0.0074  -0.0165  -0.0215  -0.0000  -0.0524   0.0938   0.0117  -0.0094

 vincpartido    -0.0262   0.1065   0.0565   0.1149  -0.1776  -0.0271  -0.0836  -0.1329   0.0807   0.0063   0.0134   0.1232

 rotativ_dir    -0.0836  -0.0408   0.0451   0.1287  -0.0526  -0.1527  -0.0429  -0.1330   0.0564  -0.0463  -0.0121   0.0689

 paraestatal     0.0862  -0.0568  -0.1179  -0.0328   0.0891   0.1387   0.0057   0.2244  -0.0366   0.0677  -0.0389  -0.0705

 admindireta     0.0692   0.0560   0.1433  -0.0651  -0.0734   0.1388  -0.1280  -0.0752   0.0795  -0.0013   0.0343   0.0696

projmunici~s    -0.1093   0.0232   0.1466  -0.1131  -0.0488   0.2393  -0.0453  -0.2181   0.1492  -0.1425  -0.0335   0.0918

   homemhora    -0.0056  -0.1545   0.0036   0.0707   0.0060  -0.4004   0.0916   0.1300  -0.1728   0.0164   0.0364  -0.0506

 dem_interna     0.0517   0.0844  -0.2124   0.0480   0.0164  -0.0785   0.0709   0.2476  -0.1387   0.2052   0.0406  -0.0747

      qtdeqp     0.0583  -0.1672  -0.0421   0.0840   0.0923  -0.1617   0.0195   0.1076  -0.1630   0.0112   0.0185  -0.0361

   diverseqp     0.0138   0.1411  -0.0037   0.0002  -0.0894   0.1053  -0.0346   0.0181  -0.1337   0.0178   0.0436  -0.0244

 mediaexpeqp    -0.1064  -0.1152   0.1795  -0.1690   0.0495   0.1054   0.0289  -0.0588  -0.0445  -0.1053   0.0091  -0.0146

desvpadexp~p     0.0050  -0.0472  -0.0419  -0.0315   0.1233   0.0189   0.0379   0.0994  -0.1066  -0.0125   0.0251  -0.0641

  exectransf    -0.1128   0.0109   0.1541  -0.0295  -0.0730   0.1326  -0.0672  -0.2471   0.1116  -0.1685  -0.0554   0.0964

     aud2014     0.0289  -0.0542  -0.0613   0.1047   0.1003  -0.1704  -0.0215   0.0211  -0.0083   0.0782  -0.0222  -0.0420

     aud2013     0.0598  -0.0483  -0.0084   0.0093   0.0767  -0.0052   0.0255   0.0223  -0.0092  -0.0192  -0.0123  -0.0100

     aud2012     0.2167   0.1481   0.0422  -0.0722  -0.0902   0.1082  -0.0423  -0.0225   0.0093  -0.0054   0.0451  -0.0134

     aud2011     0.1911  -0.0658   0.0123   0.1325  -0.0452   0.0172  -0.0113   0.0414   0.1273   0.0423  -0.0203   0.0516

RecReposição    -0.1496   0.0217   0.0673   0.0121  -0.0407   0.0003  -0.0300  -0.1234  -0.1093  -0.2758  -0.0990   1.0000

recapuraresp    -0.0666   0.0698  -0.0004  -0.0227  -0.0056   0.0069  -0.0012  -0.0915  -0.0904  -0.1978   1.0000

   recestrut     0.1504   0.0753  -0.1126   0.1297  -0.0718   0.0173   0.0508   0.1230   0.0547   1.0000

  falhamedia     0.1093  -0.0487   0.0204   0.0408  -0.0226   0.0652   0.0326  -0.4267   1.0000

 falhaformal     0.1382  -0.0319  -0.1280   0.0171   0.0561   0.0198   0.0311   1.0000

    min_econ     0.0232  -0.0310   0.0520  -0.0414   0.0267  -0.1572   1.0000

  min_social    -0.0109   0.1425   0.0623  -0.2301   0.0343   1.0000

     sudeste     0.0023  -0.1679  -0.3387  -0.2241   1.0000

 centrooeste     0.0799  -0.1973  -0.3981   1.0000

    nordeste    -0.0881  -0.2982   1.0000

       norte    -0.0005   1.0000

 recatendida     1.0000

                                                                                                                          

               recate~a    norte nordeste centro~e  sudeste min_so~l min_econ falhaf~l falham~a recest~t recapu~p RecRep~o

    pad_sind    -0.0875   0.1825  -0.0958  -0.0625  -0.2013   0.1928   0.0653   0.1347   0.3269   0.2383   0.2258  -0.1728

irregulartcu    -0.0425  -0.0406  -0.0790  -0.0031  -0.1659   0.0345  -0.0038  -0.0633   0.0383   0.1410   0.0446  -0.0975

 vincpartido     0.0950   0.1123  -0.0931  -0.0983   0.3865  -0.0879   0.0186   0.0518  -0.0925  -0.2484  -0.1310   0.2842

 rotativ_dir     0.0496  -0.0235   0.0084  -0.0842   0.3666   0.0420   0.0762   0.0269   0.0695  -0.3804  -0.0334   0.3917

 paraestatal    -0.1087  -0.1478   0.0117   0.1951  -0.2729   0.1343   0.1040   0.0052   0.0092   0.2500  -0.0367  -0.1598

 admindireta     0.0747   0.2258   0.0267  -0.2584   0.1212  -0.1414  -0.0839  -0.0514  -0.0403  -0.1208   0.0475   0.0958

projmunici~s     0.0265   0.0748  -0.0699  -0.1441   0.5857  -0.0991   0.1013  -0.0738  -0.1813  -0.6393  -0.3216   1.0000

   homemhora     0.0121  -0.0323   0.0185  -0.0411  -0.4272   0.1943   0.0112  -0.0090   0.5053   0.3588   1.0000

 dem_interna     0.0771  -0.0196  -0.1036   0.1018  -0.7732   0.0989  -0.2075   0.0046   0.2057   1.0000

      qtdeqp    -0.0272   0.0769   0.0306  -0.0250  -0.2337   0.4871   0.0153   0.2776   1.0000

   diverseqp    -0.0841   0.0389   0.0339  -0.0297   0.0844   0.3924   0.2314   1.0000

 mediaexpeqp    -0.2362  -0.0668   0.0526  -0.0563   0.2220   0.2321   1.0000

desvpadexp~p    -0.1045  -0.0792   0.0892  -0.0370  -0.0909   1.0000

  exectransf    -0.0484   0.0483   0.0329  -0.1519   1.0000

     aud2014    -0.1244  -0.1761  -0.1288   1.0000

     aud2013    -0.2249  -0.3183   1.0000

     aud2012    -0.3076   1.0000

     aud2011     1.0000

                                                                                                                          

                aud2011  aud2012  aud2013  aud2014 exectr~f desvpa~p mediae~p divers~p   qtdeqp dem_in~a homemh~a projmu~s

    pad_sind    -0.0702  -0.1017   0.1936   0.0085   0.1523   1.0000

irregulartcu    -0.0112   0.0841   0.0222  -0.0014   1.0000

 vincpartido     0.3623  -0.2712   0.6089   1.0000

 rotativ_dir     0.2103  -0.2591   1.0000

 paraestatal    -0.5148   1.0000

 admindireta     1.0000

                                                                    

               admind~a paraes~l rotati~r vincpa~o irregu~u pad_sind
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APENDICE B – EFEITOS MARGINAIS PROBIT 

 

 

 
 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

pad_sind    -.0102483      .00234   -4.37   0.000  -.014843 -.005654   1.43934

irregu~u    -.0097914      .00851   -1.15   0.250  -.026474  .006891   .267085

vincpa~o    -.0017153      .00886   -0.19   0.846  -.019078  .015648   1.80691

rotati~r     -.011734      .00679   -1.73   0.084  -.025044  .001576   3.70724

paraes~l*    .3166109      .01994   15.88   0.000   .277528  .355694    .07501

admind~a*    .1687643      .02708    6.23   0.000   .115698  .221831   .765669

projmu~s*   -.1338153      .02827   -4.73   0.000  -.189215 -.078415   .239588

homemh~a    -.0001136      .00003   -4.08   0.000  -.000168 -.000059   313.637

dem_in~a*   -.2055276      .02754   -7.46   0.000  -.259499 -.151557   .564699

  qtdeqp     .0107127      .00775    1.38   0.167   -.00448  .025905   2.61909

divers~p*    .0279052      .02026    1.38   0.168  -.011796  .067607   .325718

mediae~p     .0000196      .00001    3.66   0.000   9.1e-06   .00003   4388.16

desvpa~p     .0000331      .00001    3.43   0.001   .000014  .000052   1116.62

exectr~f*   -.1455194      .02791   -5.21   0.000  -.200216 -.090823   .478771

 aud2014*    .3025091      .01874   16.15   0.000   .265786  .339232   .066518

 aud2013*    .3707941      .01472   25.19   0.000   .341939  .399649   .188839

 aud2012*    .5340537        .014   38.16   0.000    .50662  .561487   .303275

 aud2011*     .484292      .01142   42.42   0.000   .461914   .50667   .178528

RecRep~o*   -.2103147      .02682   -7.84   0.000  -.262879  -.15775    .12131

recapu~p*   -.1457599      .03397   -4.29   0.000  -.212349 -.079171   .066316

recest~t*    .0956148      .01828    5.23   0.000    .05978  .131449   .355237

falham~a*    .0629887      .01858    3.39   0.001   .026579  .099398   .516983

falhaf~l*    .1076512      .02565    4.20   0.000   .057369  .157933    .14537

min_econ*    .2285174      .05881    3.89   0.000   .113259  .343775    .00647

min_so~l*   -.1700787      .02297   -7.40   0.000  -.215099 -.125059   .791347

 sudeste*   -.0718714      .03333   -2.16   0.031  -.137202 -.006541   .160129

centro~e*   -.0845937      .03207   -2.64   0.008  -.147458  -.02173   .208451

nordeste*   -.1723022      .02875   -5.99   0.000  -.228647 -.115957   .375657

   norte*   -.0749638      .03617   -2.07   0.038  -.145857 -.004071   .128791

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .62781481

      y  = Pr(recatendida) (predict)

Marginal effects after probit


