
AUDITORIA DE DESEMPENHO: EVOLUÇÃO DA AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

 

Auditoria no setor público traduz-se em um conjunto de técnicas que visa avaliar a 

gestão pública pelos processos e resultados gerenciais, bem como a aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a confrontação 

entre uma situação encontrada com determinado critério técnico, operacional ou legal. 

Consiste numa ferramenta de controle do Estado para melhor aplicação de seus recursos, 

visando corrigir ou evitar desperdício, improbidade, negligência e omissão.  

A auditoria governamental, assim entendida como ramo de especialização da 

auditoria voltado à administração pública, tem como objeto o patrimônio e/ou o interesse 

público, subdividindo-se em: auditoria tributária/fiscal (controle exercido pelo Governo 

sobre o patrimônio privado, objetivando avaliar as práticas contributivas da sociedade) e 

auditoria de gestão pública (controle exercido no âmbito do próprio governo, visando 

avaliar sua gestão, sob os enfoques da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência 

e eficácia). 

Nos termos do que dispõe a Instrução Normativa 01/2001, da Secretaria Federal de 

Controle, o principal objetivo da auditoria governamental é o de garantir resultados 

operacionais da coisa pública, comprovando a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos 

administrativos, bem como avaliar os resultados alcançados sob os aspectos de eficiência, 

eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, 

contábil e finalística das unidades e entidades da administração pública, em todas as suas 

esferas de governo e níveis de poder, e ainda a aplicação de recursos públicos por entidades 

de direito privado. 

No âmbito do controle externo, ao longo de seu desenvolvimento, a auditoria 

governamental priorizou a análise da conformidade das prestações de contas 

apresentadas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade. Entretanto, 

com os avanços metodológicos próprios da área, bem como, com a evolução da 

sociedade, a abrangência da auditoria governamental vem sendo ampliada, hoje incluindo 

os aspectos da eficiência, eficácia, efetividade e equidade, ou seja, o controle, não só dos 

MEIOS, mas também, dos RESULTADOS obtidos pela gestão da coisa pública. 

Basicamente, podem ser conferidas as seguintes definições aos tipos de auditoria 

governamental: 

a) Auditoria de Gestão: exame, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e 

economicidade, da prestação de contas com o objetivo de certificar sua regularidade, 

incluindo a verificação dos contratos, convênios, acordos e demais ajustes, bem como 



a probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda dos bens públicos e 

demais valores da administração pública ou a ela confiados; 

b) Auditoria Contábil: exame dos registros e documentos que suportam a 

informação contábil, visando avaliar se os demonstrativos contábeis refletem a 

realidade dos fatos ocorridos na entidade e se foram elaborados de acordo com os 

princípios fundamentais de contabilidade; 

c) Auditoria de Sistemas: exame das informações oriundas dos sistemas eletrônicos 

de processamento de dados, objetivando avaliar sua adequação e privacidade de 

dados, observando a legislação pertinente e as metas estabelecidas pela 

administração; 

d) Auditoria de Programas: exame, sob os aspectos da eficiência, eficácia e 

efetividade, dos programas de governo, objetivando acompanhar e avaliar sua 

execução; 

e) Auditoria Operacional: avaliação das ações gerenciais e dos procedimentos 

relacionados ao processo operacional, visando avaliar a gestão quanto aos aspectos 

da eficiência, eficácia e economicidade; 

f) Auditoria de Qualidade: exame do desempenho gerencial dos administradores 

públicos, buscando estimular a adoção de uma cultura gerencial voltada para o 

atingimento de resultados dentro dos princípios da qualidade, identificando os pontos 

fortes e fracos da organização. 

Quanto ao enfoque abordado, a auditoria governamental pode ter como objetivo 

analisar a conformidade ou o desempenho. Neste contexto, pode-se entender a auditoria 

de desempenho como o exame sistemático e objetivo de evidências com o propósito de 

fornecer uma avaliação independente do desempenho de uma organização 

governamental, seus programas, atividades ou funções, para prover informações que 

aperfeiçoem a accountability e facilitem a tomada de decisão dos responsáveis pela 

supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas. A auditoria de desempenho inclui 

auditoria de economia e eficiência, bem como auditoria de programas, cuja avaliação 

assenta-se sobre as seguintes bases conceituais: 

a) Auditoria de desempenho: objetiva avaliar o desempenho de entidade, programa, 

atividade ou função governamental, buscando gerar informações capazes de orientar 

as decisões corretivas necessárias. 

b) Estratégias de avaliação: efetivadas mediante os seguintes sistemas: 1. Sistemas 

de avaliação de impacto, destinados à verificação de questões de casualidade; 

2.Sistemas de monitoramento e desempenho, objetivando verificar aspectos 



relacionados à operação do programa e à extensão do alcance dos objetivos 

propostos; 3. Sistemas de análise de processos, objetivando avaliar o grau de 

atendimento aos procedimentos especificados, a identificação das externalidades e a 

compreensão do programa na perspectiva da gerência, dos participantes e dos 

clientes; 4. Sistemas de análise de custos, objetivando mensurar o custo do programa;  

c) Natureza da avaliação: que pode ser somativa (provém avaliação final sobre o 

valor do programa) e formativa (provém informações voltadas à análise do 

desempenho do programa). 

A auditoria de desempenho desdobra-se em auditoria de eficiência e auditoria de 

programa, podendo ser implementada apenas quanto a um dos destes dois aspectos, ou de 

ambos.  

A auditoria de eficiência avalia o uso dos recursos pela entidade, focando aspectos 

de economicidade (relação custo benefício) e eficiência (comparação com padrões 

preestabelecidos), utilizando, como estratégia de avaliação, de mecanismos de avaliação 

de processos e de custos.  

A auditoria de programa enfoca a avaliação do alcance pelo programa dos 

resultados ou benefícios preestabelecidos (medidas de eficácia), impacto destes na 

realidade (efetividade) e observância, pela entidade executora, da legislação aplicável ao 

programa (legalidade), utilizando técnicas de avaliação de impacto e de monitoramento de 

desempenho. 

A medida de avaliação de desempenho é o indicador de desempenho, que pode 

ser expresso em um número, percentagem ou razão, objetivando comparar um aspecto 

de desempenho com as metas preestabelecidas. O indicador de desempenho pode medir 

aspectos de economicidade (custo do programa em relação às alternativas de mercado), 

eficiência (custo unitário do produto do programa em relação a padrões existentes), 

eficácia (atingimento das metas predefinidas) e efetividade (impacto do programa na 

realidade que se pretende alterar).  
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