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INTRODUÇÃO 
 

A auditoria de gestão fornece uma análise profunda da empresa ou organismo auditor e, 
o mais importante, determina a aptidão da equipe, incluindo uma avaliação individual de cada 
executivo e sua adequação à estratégia da organização. Tal como diz Guzmán

1
, 

“Os governos e as instituições enfrentam, na atualidade, grandes 
desafios. Garantir que está obtendo o maior benefício possível dos fundos 
públicos que gastam em suas organizações é um deles. Outro, é o de 
convencer ao público de sua transparência e a capacidade de render contas, 
assim como o uso de adequadas práticas administrativas. O governo não só 
deve ser econômico, eficiente e eficaz como deve ser capaz de demonstrá-
lo”. 

No ambiente atual de agitação e turbulência tanto econômica quanto política, a auditoria 
de gestão deve converter-se em um instrumento ou ferramenta de avaliação da direção ou gestão 
em empresas ou organismos de qualquer natureza, setor ou tamanho. 

Às vésperas do fim do segundo milênio, um grupo importante de empresas, as públicas e 
as privadas, tem travado uma incessante luta na busca de um melhor posicionamento competitivo 
nos mercados regionais e internacionais. Em um ambiente empresarial sujeito aos efeitos das 
mudanças das variáveis externas não controláveis pela empresa, as organizações estão 
condicionadas `a realização de revisões periódicas e sistemáticas dos procedimentos gerenciais 
utilizados, de modo que estes sejam adaptados às exigências do novo cenário econômico e social. 

O termo gestão pode ser tratado como sinônimo de administrar, envolvendo, em alto 
grau, o processo de tomada de decisões, o que, no setor público corresponde a cuidar de bens 
alheios; não só no que diz respeito ao gestor, senão também da organização ou entidade auditada. 
A distribuição em forma razoável dos recursos de que se dispõe, visa obter os melhores resultados 
da gestão. Para quem dirige organizações do setor público, a tarefa principal é recolher impostos  
e, em troca, fornecer serviços e obras de caráter público sem desequilibrar a balança das receitas 
e despesas públicas. 

Tudo isso parece ser totalmente oposto ao que têm feito os gestores públicos 
contemporâneos, deixando o erário público em situação, no mínimo, delicada. Quando isto ocorre 
nas empresas do setor privado, produz-se a falência ou quebra, o que não pode acontecer no 
Estado. Este, longe de cumprir a sua missão de gestor eficiente e eficaz dos recursos públicos, 
culmina por ter a imperiosa necessidade de reconhecer a sua evidente incapacidade como gestor, 
dando início ao chamado processo de privatização das empresas do Estado como uma clara 
manifestação de inaptidão generalizada para a atividade gerencial ao redor do mundo inteiro, com 
rara exceções. 

 
 

CONTEXTO DO PROBLEMA 
 

Em conseqüência do desenvolvimento do exercício de atividades profissionais 
relacionadas com auditoria em sua moderna conceituação e com enfoque centralizado na 
aplicação de indicadores e parâmetros como base para realizar a avaliação da gestão e do 
desempenho dos gestores, chama a atenção o estudo dos aspectos relacionados com a Auditoria 
de gestão no setor público como uma alternativa útil para auxiliar à direção na consecução das 
metas e objetivos propostos estrategicamente. 
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O setor público tem a obrigação de fornecer a satisfação de um amplo leque de 
necessidades sociais em contínua expansão exigindo, pois, uma gestão rigorosa dos recursos 
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 GUZMÁN, Miguel D. A auditoria compreensiva: um moderno concepto en la auditoria. México: 1991, p, 77. 

públicos limitados para poder cumprir suas obrigações sociais internas. A existência de recursos 
públicos limitados e escassos e a crescente exigência de maior qualidade de vida por parte da 
população, o considerável crescimento experimentado pelo setor público, assim como a grave crise 
social, econômica e financeira atualmente existente nos diferentes países do mundo, responsável 
por profundos desequilíbrios das estruturas sociais e econômicas e pela perda de confiança da 
sociedade nas instituições públicas e seus governantes, o grande volume e complexidade das 
operações que realiza a administração pública , todos esses fatos não deixam lugar para dúvidas 
quanto à imensurável necessidade de introduzir os conceitos, amplamente aplicados no setor 
privado, de economia, eficácia e eficiência nas atividades que realizam os gestores do setor 
público, de modo a estimular o aparato produtivo e fortalecer a relação oferta-procura de bens e 
serviços para a sociedade. 

Um dos principais problemas que atinge as administrações públicas contemporâneas é a 
corrupção, e esta muitas vezes relacionada à falta de controle adequado sobre uma determinada 
gestão, implica um conjunto de atos que resultam no uso indevido dos recursos pertencentes ao 
Estado em benefício próprio ou de terceiros. Como alimento para o vício da corrupção, encontra- 
se, nas administrações públicas contemporâneas, entre outras falhas, um crescimento da 
burocracia sem a devida adaptação dos sistemas de controle, acompanhado de desordem 
administrativa, falta de transparência nas transações governamentais realizadas, incoerência das 
leis ou ausência delas, clientelismo político, influência dos partidos políticos nos processos de 
controle, inexistência, obsolência e inadequação dos sistemas de controle, nos quais predomina o 
critério quantitativo sobre o qualitativo e legal da gestão. 

Acrescente-se que os referidos sistemas de controle apresentam um alcance orientado 
especialmente aos aspectos de legalidade e regularidade contábil, em detrimento dos conceitos de 
eficiência, eficácia, economia e de resultados ou efeitos. Quanto à capacidade sancionadora, 
indispensável no contexto público, esses sistemas apresentam-na, porém de modo muito débil. 

Deve ser considerado que o desenvolvimento de caráter tecnológico, social e, de modo 
geral, do Estado, ao redor do mundo, exige o desenho e aplicação de filosofias de gestão 
baseadas nos conceitos mais modernos de eficiência, eficácia e economia na gestão dos recursos 
públicos. Por isso, na atualidade, não se critica a introdução de técnicas de gestão avançadas no 
setor público; mas é importante destacar que os estudos e pesquisas neste sentido tem-se 
concentrado nos processos de produção industrial e comercial privados e em algumas atividades 
de prestação de serviços, deixando, à margem destes, análises no âmbito público. 

Os objetivos do setor público são multíplices, ao contrário do que ocorre no setor privado 
em que, segundo Guerreiro

2
, o principal objetivo é a obtenção de benefícios ou lucro. Os governos, 

muito pelo contrário, fornecem serviços públicos e redistribuem as riquezas por diferentes motivos 
sociais e econômicos. Também se pode dizer que o benefício (ou lucro) que o governo persegue 
está expresso no bem comum da sociedade que representa; portanto, a atividade do setor público 
deve ser medida e avaliada mediante a utilização de parâmetros ou indicadores que decorram da 
eficiência e eficácia de modo que possam integrar os relatórios da entidade. 

O sistema tradicional de contabilidade e de informação que auxilia o gestor não cumpre 
sua missão de garantir as melhores decisões ou, no mínimo, prestar-lhes suporte; por isso, é 
necessário considerar a possibilidade de um modelo que responda às necessidades de informação 
para contribuir com a melhoria de uma gestão que tem sido objeto permanente de crítica: a Gestão 
Pública. Com esta finalidade, devem-se definir os objetivos perseguidos pela contabilidade de 
gestão, para que se forneça informação oportuna e clara, permitindo a adoção das melhores 
decisões no momento mais oportuno. Assim, deverão ser consideradas algumas das principais 
ferramentas destinadas à otimização da gestão como, por exemplo, os orçamentos, os planos, 
sistemas de informações e de controle, etc. 
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Ë muito comum encontrar, na bibliografia técnica, marcadas divergências na delimitação 
do alcance ou âmbito de desenvolvimento de Auditoria de Gestão, em virtude, especialmente, do 
termo utilizado por alguns autores para definir o que outros designam com algum termo diferente 
tratando-se, no final, do mesmo conceito. Assim, pode-se encontrar a utilização do termo de 
Auditoria de Gestão como sinônimo de Auditoria de Economia, Eficiência e Eficácia, Auditoria 

 

2
 GUERREIRO, Reinaldo. A meta da empresa: seu alcance sem mistérios. São Paulo: Atlas, 1996, p. 26.
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Governamental, Auditoria Compreensiva e até como uma extensão da função de Auditoria 
Interna Moderna. Uma outra divergência trata sobre a amplitude de cada uma e alguns 
autores chegam até a estabelecer hierarquias destes “tipos ou categorias” de auditorias. 

Pode-se afirmar que o processo de mudanças, como uma conseqüência imediata 
da necessidade de adaptação às exigências do desenvolvimento tecnológico, é profundo e 
generalizado, atingindo, especialmente, o mundo dos negócios e seu cenário, onde aparece 
o contador público e o auditor. Sistemas de informações, Sistemas de Controle e Modelos 
de Gestão são apenas alguns aspectos que mais rapidamente devem adaptar-se às 
mudanças do cenário de forma que se possa garantir o atingimento eficaz e eficiente das 
metas e objetivos da organização, permitindo a sua sobrevivência no tempo ou a 
perenidade. A medição permanente da coerência entre as metas e objetivos e os resultados 
obtidos da administração dos recursos, no que diz respeito ao benefício social, através da 
utilização de parâmetros ou indicadores de gestão apropriados, é uma preocupação comum 
aos gestores públicos contemporâneos. 

 
Assim, partindo-se das premissas de que: 1

o
) a Gestão Pública precisa ser 

avaliada para conhecer e dar resposta ao cidadão, comum quanto ao grau de 
adequação e coerência existente entre as decisões dos gestores e a eficácia, 
eficiência e economia com que foram administrados os recursos públicos para serem 
atingidos os objetivos e metas da organização, estabelecidos nos planos e 
orçamentos, 2

o
) para realizar avaliação da gestão pública, é necessário considerar a 

possibilidade de um modelo de contabilidade desenhado para a gestão, que 
considere indicadores ou parâmetros de gestão adequados. 

 


