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Coletânea organizada pela equipe responsável pela elaboração do Manual de
Auditoria Governamental, sob a coordenação da Superintendência
Técnico-Administrativa.

Maio de 2001

APRESENTAÇÃO

O Manual de Auditoria Governamental do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, aprovado em 22 de setembro de 2000, através do Ato da Presidência nº 313,
prevê a utilização dos instrumentos de auditoria desenvolvidos pelo Tribunal de Contas da União, no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica TCU/Reino
Unido.

Esses instrumentos referem-se a métodos analíticos desenvolvidos para examinar questões relativas ao processo de gestão organizacional, inserindo-se,
portanto, no contexto das auditorias em programas governamentais.

Tendo em vista a sua importância para as auditorias integradas e, em especial, para as auditorias em programas, são adotados, no âmbito deste Tribunal, os
Guias de Técnicas de Auditoria "Mapa de Processos", "Indicadores de Desempenho e Mapa de Produtos", "Benchmarking" e "Técnicas de Entrevista para
Auditorias", consolidados neste documento, que deverá ser utilizado em conjunto com o Manual, complementando as suas informações e detalhando os
conceitos e métodos nele mencionados.

Conforme registra o referido Manual, o mapa de processos é uma ferramenta analítica que permite à equipe de auditoria identificar oportunidades para
racionalizar e aperfeiçoar processos de trabalho. O Guia de Técnica de Auditoria "Mapa de Processos" traz orientações sobre a elaboração do mapa de
processos e a aplicabilidade desta técnica aos trabalhos de auditoria.

O Guia "Indicadores de Desempenho e Mapa de Produtos", além de fornecer informações básicas sobre indicadores e sua utilização na avaliação do
desempenho da gestão, apresenta, de maneira prática, a técnica de elaboração do mapa de produtos, a partir do qual são identificados os produtos-chave
associados às atividades desenvolvidas pelo objeto da auditoria.

Ainda no campo das auditorias de desempenho operacional, outra técnica de análise também vem sendo empregada pelas Entidades de Fiscalização
Superiores, o benchmarking, baseada em comparações de desempenho para identificar e disseminar boas práticas de gestão. O Guia de Técnica de Auditoria
"Benchmarking" trata das características básicas e da aplicabilidade dessa técnica aos trabalhos de auditoria, além de apresentar três modalidades de
benchmarking: organizacional ou estratégico, de desempenho e de processo.

O Guia de Técnicas de Entrevista para Auditorias aborda as modalidades de entrevista existentes no campo da auditoria, especialmente a entrevista de coleta de
dados, o seu desenvolvimento, conclusão e registro.

Dessa forma, espera-se contribuir para a realização e dinamização dos trabalhos de auditoria levados a efeito pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, assim
como para as atividades de pesquisa e treinamento.

 

 

Cons. Adhemar Martins Bento Gomes
Presidente
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Mapa de Processos
 

Mapa de Processos

 

Introdução1.

O mapa de processo é a representação de um processo de trabalho por meio de um diagrama contendo a seqüência dos passos necessários à consecução de
determinada atividade. Para clareza de exposição, faz-se necessário dizer em que sentido utilizamos o termo processo:

PROCESSO é a maneira pela qual se realiza uma opera ção.

Assim, pode ser descrita como exemplo de processo a seqüência de tarefas e ações necessárias à aprovação de um pedido de financiamento imobiliário, à
aquisição de medicamentos para o Programa de Combate à Tuberculose ou à análise das prestações de contas de convênios firmados pelo Ministério da
Educação.

   2. Aplicação do mapa de processo

A técnica de mapeamento de processo fornece uma representação gráfica das operações sob análise, evidenciando a seqüência de atividades, os agentes
envolvidos, os prazos e o fluxo de documentos em uma organização ou área. Isso permite à equipe de auditoria, em conjunto com gerentes e técnicos
envolvidos, identificar mais facilmente oportunidades para a racionalização e aperfeiçoamento dos processos de trabalho em uma organização.

O mapa de processo também é útil para identificar pontos fortes do processo que podem ser reproduzidos ou adaptados a outros processos de uma mesma
organização ou de organizações diferentes, como meio de disseminar boas práticas.

Os mapas de processo podem representar diversas situações:

como o processo está sendo realizado;
como é o processo de acordo com as normas e procedimentos internos;
quais as formas alternativas de executar o processo;
qual a forma recomendada de realizar o processo.

 

   3. Características

O diagrama do mapa de processo pode ter diversos graus de detalhamento, segundo o propósito para o qual é elaborado. Em geral, as informações essenciais
são:

descrição das atividades;
os pontos de tomada de decisão;
os movimentos de informação e de documentos;
pontos de controle;
prazos;
os documentos e as relações entre as diversas etapas do processo.

Dependendo do escopo do trabalho de auditoria, o mapa de processo pode apresentar, ainda, relativamente a cada tarefa ou atividade, informações detalhadas
sobre:

custo;
tempo de execução;
tempo decorrido entre uma e outra;
superposição;
volume e freqüência das transações;
número de staff / hora para execução;
habilidades necessárias para execução;
opinião dos clientes / usuários;
impacto tecnológico;
impacto de mudanças em outros departamentos;
limitações externas (por exemplo, limitações orçamentárias).

No mapa de processo, as setas indicam o fluxo da operação, sua seqüência. As caixas são utilizadas para descrever as ações necessárias para que seja
completada a operação. Pode-se dizer que as caixas à esquerda, ou no início do processo, representam condições para que sejam desenvolvidas as ações à
direita, que se encontram mais à frente no fluxo.

IMPORTANTE: Mapas de processo e de produto não se confundem. Aqui estão as principais diferenças entre eles.
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As principais características de um mapa de processo são apresentadas a seguir:

Figura 1 – Principais características do Mapa de Pr ocesso

descreve uma operação passo a passo.
é um método visual-interativo, que favorece o trabalho em grupo e a participação do auditado.
pode incluir informação sobre quantidade, qualidade e prazos.

Figura 2 – Mapa de Produtos x Mapa de Processos

mapa de processo apresenta graficamente uma série de atividades interligadas que dão origem a determinados produtos.
mapa de produtos, por sua vez, apresenta graficamente os produtos gerados por aquelas atividades. Nos mapas de produtos, os processos estão
representados pelas setas.
Processos e atividades mudam com o passar do tempo, enquanto os produtos, se identificados adequadamente, devem permanecer os mesmos,
independente das atividades realizadas para obtê-los.
enfoque nos produtos procura comparar o desempenho de diferentes alternativas (processos) para obter os mesmos produtos.

Exemplo 1 – Racionalização do processo de expedição  de ofício de diligência

O Chefe do Serviço de Administração (SA), como exemplo hipotético, deseja diminuir o tempo requerido para a expedição de ofícios de diligência, ou seja, o
tempo decorrido entre a solicitação do titular da Unidade Técnica para que seja elaborado o ofício e a expedição do documento. Ele elabora, em conjunto com
todos os que participam da operação, o mapa de processo simplificado, com o objetivo de identificar pontos críticos e oportunidades de melhoria dos
procedimentos adotados.

Mapa do processo de expedição de ofício de diligênc ia.

Titular Assistente Chefe de Serviço Técnico

Em seguida à discussão sobre as possíveis soluções com o titular da Unidade Técnica, a assistente e o técnico responsável pela digitação, o Chefe do SA
oferece as seguintes sugestões:

como a assistente e o técnico possuem o mesmo nível de escolaridade, como exigido pela norma, o técnico poderia ser treinado para desenvolver redação
própria e eliminar a necessidade de elaboração de rascunhos por parte da assistente;

1.

devem ser desenvolvidos modelos de diligência para acelerar o trabalho de digitação e diminuir a necessidade de sucessivas conferências;2.
os ofícios devem ser repassados pelos digitadores diretamente para a assistente, eliminando uma instância de tramitação.3.

Sendo assim, o Chefe do SA apresenta aos agentes envolvidos um novo mapa do processo mostrando como poderia ser alterado o procedimento, com o
objetivo de ganhar eficiência.

Mapa modificado do processo de expedição de ofício de diligência.

Titular Assistente Chefe de Serviço Técnico
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4. Elaboração

O mapa de processo deve ser elaborado preferencialmente com a participação das pessoas da área ou instituição auditada, pois são elas quem melhor conhece
as atividades desempenhadas, os produtos resultantes, os objetivos e a missão da instituição. Essa participação contribui para a elaboração de um mapa de
processo que tende a refletir a realidade da instituição.

A elaboração do mapa de processo é realizada por meio de workshops, envolvendo o pessoal da instituição auditada que, sob a orientação da equipe de
auditoria, vai montando, passo a passo, o mapa de processo. Os passos a serem seguidos, basicamente, são os seguintes:

Definir claramente o processo que se quer representar. Com base em entrevistas e na documentação disponível, os auditores devem elaborar uma versão
preliminar para servir de base para seu raciocínio. Não se utiliza a versão preliminar para guiar o workshop pois as opiniões dos participantes tendem a
refletir "o que deveria ser" e não a realidade.

1.

Utilizar a técnica de brainstorm, incentivando os participantes do workshop a identificar as atividades do processo e sua seqüência. As idéias surgidas
podem ser anotadas em etiquetas autocolantes.

2.

Identificar a tarefa inicial. Colar a etiqueta que descreve a tarefa inicial em uma grande folha de papel pardo, ou semelhante, fixada na parede da sala em
local visível a todos. A folha de papel pardo poderá ser recolhida ao fim do workshop para que o mapa seja transcrito adequadamente, utilizando-se
software.

3.

Verificar quais atividades, A, B, C etc., são executadas obedecendo a uma seqüência lógica a partir da tarefa inicial. Colar as etiquetas descrevendo essas
atividades segundo a seqüência identificada.

4.

Prosseguir dessa maneira até completar todo o ciclo de atividades do processo.5.
Utilizar o mapa de processo para mostrar de que forma as atividades se relacionam.6.
Desenhar o mapa, utilizando um software apropriado, habitualmente disponível em pacotes para escritório, distribuindo-o entre os participantes, solicitando
sua opinião.

7.

Utilizar as opiniões dos participantes para aperfeiçoar o mapa e elaborar a versão final.8.

Recomendações:

Usar bloco de notas autocolantes (post-it) para facilitar a montagem do mapa, pois permite que se rearranjem as ações até se obter uma seqüência
adequada.
Escrever as atividades a serem executadas em setores diferentes com cores distintas.
Obter a efetiva participação dos auditados, pois ela é essencial. O papel do auditor no workshop deve ser o de facilitador, incentivando os participantes a
elaborarem eles próprios o mapa de processo.
Controlar o tempo, preparando-se para, constantemente, ampliar ou alterar o mapa. As discussões acerca de "como o processo está sendo realizado" e de
"como é o processo de acordo com as normas" podem se tornar acaloradas e se prolongar demais.
Anexar ao mapa exemplos de documentos utilizados.
Quantificar as informações, sempre que possível. Por exemplo: volume de cartas datilografadas, tempo de execução de uma tarefa, quantidade de
servidores envolvidos, etc.

Procurar obter do pessoal envolvido o máximo de informações sobre as atividades.

A figura 3 , a seguir, apresenta algumas notações usualmente utilizadas em mapas de processo:

 

Figura 3 – Notações utilizadas em mapas de processo

Retângulo: Indica atividade executada Losango: Indic a um ponto de tomada de decisão

Utilizar 5 palavras no máximo
Começar com verbo de ação
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Bandeira: Indica oportunidades de melhoria: Balão ou  nuvem: Atenção, comentários ou explicações:

Quantificar sempre que possível

4.1. Utilização do mapa de processo nas auditorias de desempenho

O emprego da técnica de mapa de processo é uma abordagem útil quando se deseja obter melhorias de desempenho da organização enfocando os processos
de trabalho.

Exemplos de situações em que se recomenda o uso da técnica de mapa de processo:

os clientes (os cidadãos ou outras organizações públicas ou privadas) não estão recebendo os serviços com rapidez suficiente;
quando modos mais eficientes de prestação de serviço precisam ser desenvolvidos; ou
quando a seqüência das tarefas realizadas não é claramente entendida dentro da organização ou parece não estar funcionando bem.

IMPORTANTE:  Antes de optar por essa abordagem, leve em consideração que o exame detalhado de processos de trabalho pode tomar bastante tempo da
equipe de auditoria e dos funcionários da organização e, portanto, é caro. Avalie se o ganho esperado com a implantação das possíveis recomendações
justificam o investimento.

A identificação de oportunidades de melhoria de desempenho é essencial ao sucesso da auditoria. É importante identificar, por exemplo:

pontos onde o trabalho sofre atrasos ou onde documentos são extraviados – "buracos negros";
ocasiões nas quais as pessoas ficam aguardando documentos, procurando o que fazer ou corrigindo erros – tempo perdido;
insuficiente interação entre atividades ou falhas de comunicação;
múltiplas instâncias de aprovação;
duplicidade de tarefas;
áreas onde as metas fixadas não são atingidas;
processos que apresentam oportunidades de redução de custo;
atividades que apresentam alto índice de falhas/erros.

Em uma auditoria, as técnicas de análise disponíveis são utilizadas complementarmente para que sejam respondidas as perguntas de auditoria. Uma seqüência
típica de atividades a serem desenvolvidas pela equipe pode ser a seguinte:

preparar o mapa de produto para identificar os indicadores de desempenho relevantes.1.
preparar mapa de processo relativo ao produto-chave com base nas normas e procedimentos internos.2.
conduzir entrevistas com o pessoal do órgão auditado para identificar os pontos fortes e as principais fragilidades nesse processo.3.
preparar o mapa de processo da situação atual – como está sendo realizado – com a colaboração do pessoal do órgão auditado.4.
discutir o mapa com os gestores do órgão auditado.5.
identificar oportunidades para melhoria de desempenho e elaborar mapas de processos alternativos – formas alternativas de execução – sem se
deixar influenciar pela forma como o processo está sendo desenvolvido.

6.

apresentar os novos mapas de processo para críticas e comentários dos gestores do órgão auditado.7.
elaborar o mapa de processo definitivo – indicando a forma recomendada de realizá-lo – que representa a proposta de equipe.8.

Se a equipe chegar à conclusão de que mudanças no processo de trabalho são necessárias, então poderá ser preciso:

apresentar um plano de mudança, prevendo-se os arranjos a ser realizados;
obter o comprometimento dos gerentes e dos funcionários com a mudança, convencendo-os de que a implantação das recomendações produzirá a
melhoria de desempenho da organização;
avaliar o custo das alterações a ser realizadas;
elaborar sistemática para avaliar os resultados produzidos pelo novo processo.

IMPORTANTE:  Lembre-se de que poderá ser necessário muito tempo para modificar um processo de trabalho.

 

 

Indicadores de Desempenho

e
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Mapa de Produtos

 

Indicadores de Desempenho1.

1.1. Introdução

A utilização de indicadores de desempenho para aferir os resultados alcançados pelos administradores é uma metodologia que está relacionada ao conceito de
gerenciamento voltado para resultados (results oriented management – ROM). Esse conceito tem sido adotado nas administrações públicas de diversos países,
especialmente nos de cultura anglo-saxônica (EUA, Austrália, Reino Unido).

Alguns autores da literatura especializada conceituam indicador de desempenho como um instrumento de mensuração quantitativa ou qualitativa de aspectos do
desempenho. Neste Guia, optamos por não estabelecer tal distinção e adotar a seguinte definição:

Um indicador de desempenho é um número, percentagem ou razão que mede um aspecto do desempenho, com o objetivo de comparar esta medida com
metas preestabelecidas.

1.2. Medição de desempenho e indicador de desempenh o

A expressão indicador de desempenho é também normalmente utilizada no sentido de medição de desempenho. Entretanto, é possível estabelecer-se uma
distinção entre ambas.

Medições de desempenho são efetuadas quando os aspectos do desempenho podem ser mensurados diretamente e quantificados com facilidade. Exemplos:

quilometragem de estradas conservadas; número de alunos matriculados no 1o grau.

Indicadores de desempenho são utilizados quando não é possível efetuar tais mensurações de forma direta. São uma alternativa para a medição do

desempenho, embora não forneçam uma mensuração direta dos resultados. Exemplo: a utilização do índice de repetência na 1a série do 1o grau, como um dos
fatores a serem considerados na formação de um indicador de desempenho para medir a efetividade do ensino de 1º grau.

O que se deseja ressaltar com essa diferenciação é que os indicadores de desempenho podem fornecer uma boa visão acerca do resultado que se deseja medir,
mas são apenas aproximações do que realmente está ocorrendo, necessitando, sempre, de interpretação no contexto em que estão inseridos.

 

1.3. Natureza comparativa dos indicadores de desemp enho

Informações sobre desempenho são essencialmente comparativas. Um conjunto de dados isolado mostrando os resultados atingidos por uma instituição não diz
nada a respeito do desempenho da mesma, a menos que seja confrontado com metas ou padrões preestabelecidos, ou realizada uma comparação com os
resultados atingidos em períodos anteriores, obtendo-se assim uma série histórica para análise.

 

1.4. Variáveis empregadas na construção de indicado res

Os indicadores quase sempre são compostos por variáveis provenientes de um dos seguintes grupos: custo, tempo, quantidade e qualidade.

Figura 1 – Variáveis componentes dos indicadores.

$ Custo:

custo unitário
custo total 
programado

Tempo:

prazos 
estabelecidos
tempo por 
tarefa

Qualidade:

satisfação do cliente
padrões de qualidade

Quantidade:

produção total
demanda 
atendida

 

1.5. Principais usos de indicadores de desempenho

A utilização de indicadores de desempenho pela instituição:

Possibilita a avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho global da instituição, por meio da avaliação de seus principais programas e/ou
departamentos;

Permite o acompanhamento e a avaliação do desempenho ao longo do tempo e ainda a comparação entre:

desempenho anterior x desempenho corrente;
desempenho corrente x padrão de comparação;
desempenho planejado x desempenho real;

Possibilita enfocar as áreas relevantes do desempenho e expressá-las de forma clara, induzindo um processo de transformações estruturais e
funcionais que permite eliminar inconsistências entre a missão da instituição, sua estrutura e seus objetivos prioritários;

Ajuda o processo de desenvolvimento organizacional e de formulação de políticas de médio e longo prazos;
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Melhora o processo de coordenação organizacional, a partir da discussão fundamentada dos resultados e o estabelecimento de compromissos entre os
diversos setores da instituição;

Possibilita a incorporação de sistemas de reconhecimento pelo bom desempenho, tanto institucionais como individuais

1.6. Qualidades desejáveis em um indicador de desem penho.

Tanto na análise de indicadores de desempenho já existentes, quanto na elaboração de novos, deve-se verificar as seguintes características:

Representatividade : o indicador deve ser a expressão dos produtos essenciais de uma atividade ou função; o enfoque deve ser no produto: medir
aquilo que é produzido, identificando produtos intermediários e finais, além dos impactos desses produtos (outcomes). Este atributo merece certa
atenção, pois indicadores muito representativos tendem a ser mais difíceis de ser obtidos.

1.

Homogeneidade : na construção de indicadores devem ser consideradas apenas variáveis homogêneas. Por exemplo, ao estabelecer o custo
médio por auditoria, devem-se identificar os diversos tipos de auditoria, já que para cada tipo tem-se uma composição de custo diversa.

2.

Praticidade:  garantia de que o indicador realmente funciona na prática e permite a tomada de decisões gerenciais. Para tanto, deve ser testado,
modificado ou excluído quando não atender a essa condição.

3.

Validade:  o indicador deve refletir o fenômeno a ser monitorado.4.
Independência:  o indicador deve medir os resultados atribuíveis às ações que se quer monitorar, devendo ser evitados indicadores que possam ser
influenciados por fatores externos.

5.

Confiabilidade:  a fonte de dados utilizada para o cálculo do indicador deve ser confiável, de tal forma que diferentes avaliadores possam chegar
aos mesmos resultados.

6.

Seletividade:  deve-se estabelecer um número equilibrado de indicadores que enfoquem os aspectos essenciais do que se quer monitorar.7.
Simplicidade:  o indicador deve ser de fácil compreensão e não envolver dificuldades de cálculo ou de uso.8.
Cobertura:  os indicadores devem representar adequadamente a amplitude e a diversidade de características do fenômeno monitorado, resguardado
o princípio da seletividade e da simplicidade.

9.

Economicidade:  as informações necessárias ao cálculo do indicador devem ser coletadas e atualizadas a um custo razoável, em outras palavras, a
manutenção da base de dados não pode ser dispendiosa.

10.

Acessibilidade:  deve haver facilidade de acesso às informações primárias bem como de registro e manutenção para o cálculo dos indicadores.11.
Estabilidade:  a estabilidade conceitual das variáveis componentes e do próprio indicador bem como a estabilidade dos procedimentos para sua
elaboração são condições necessárias ao emprego de indicadores para avaliar o desempenho ao longo do tempo.

12.

1.7. Aspectos do desempenho medidos pelos indicador es

O desempenho na obtenção de um determinado resultado pode ser medido segundo as seguintes dimensões de análise: economicidade, eficiência, eficácia e
efetividade. Para cada dimensão de análise podem existir um ou mais indicadores.

Figura 2 – Dimensões de análise:

Economicidade

Minimização dos custos dos recursos
utilizados na consecução de uma
atividade, sem comprometimento dos
padrões de qualidade. Refere-se à
capacidade de uma instituição de gerir
adequadamente os recursos financeiros
colocados a sua disposição.

 
 

Os suprimentos hospitalares na qualidade
especificada foram adquiridos ao menor
preço?

 

As licitações para contratação de serviços de
informática redundaram em preços menores,
mantida a qualidade dos serviços?

Eficiência

Relação entre os produtos (bens e
serviços) gerados por uma atividade e os
custos dos insumos empregados para tal
em um determinado período de tempo. Se
a quantidade de produto está
predeterminada, procura-se minimizar o
custo total; se o gasto total está
previamente fixado, procura-se otimizar a
combinação de insumos para maximizar o
produto; em ambos os casos a qualidade
deve ser mantida. Essa dimensão,
portanto, mede o esforço do processo de
transformação de insumos em produtos.

  

Os tempos de atendimento nos hospitais
foram reduzidos, sem aumento de custos e
sem redução de qualidade do atendimento?

 

Os custos diretos e indiretos de uma oficina
de manutenção foram minimizados, enquanto
houve aumento no número de veículos
reparados que satisfizeram os padrões de
qualidade requeridos?

 

Eficácia

Grau de alcance das metas programadas,
em um determinado período de tempo,
independentemente dos custos
implicados.

 
 

O número de crianças vacinadas na última
campanha nacional de vaci-nação atingiu a
meta programada?

 

As rodovias privatizadas foram recuperadas
dentro do prazo previsto?

Efetividade

Relação entre os resultados alcançados e
os objetivos que motivaram a atuação
institucional, entre o impacto previsto e o
impacto real de uma atividade.

 
 

O programa de valorização do magistério
resultou na redução do índice de repetência
escolar?

 

O programa médico de família redundou na
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redução da mortalidade infantil?

Figura 3 – Exemplos de indicadores de desempenho.

 Economicidade Eficiência Eficácia Efetividade

Programa de Vacinação

Custo de aquisição
das vacinas, 
consideradas as
opções de mercado.

Custo de uma
criança vacinada em
relação às
estimativas iniciais
ou nº de crianças
vacinadas por 
vacinador

Nº de crianças
vacinadas como um 
percentual das metas 
programadas.

Percentual da
população que
contraiu a doença em
relação ao período
anterior

Manutenção de Rodovias

Custo dos serviços
de manutenção, em
relação aos preços
de mercado.

Custo de
manutenção de um
km de rodovia em
relação a padrões
preestabelecidos.

Extensão de
rodovias em boas
condições de uso
como percentagem
das metas 
planejadas.

Nº de acidentes
fatais, em relação ao
período anterior.
Tempo médio de
viagem, em relação
ao período anterior.

Qualificação Profissional
de Trabalhadores
Desempregados

Custo das atividades 
de treinamento, em
relação às
alternativas de
mercado.

Custo de treinar um 
traba-lhador 
desempregado em
relação a outros
programas de 
treinamento e/ou
Qualificação
profissional.

Nº de trabalhadores
treinados como 
percentual das metas 
planejadas.

Percentual dos 
trabalhadores 
treinados e 
empregados, em
razão do treinamento
recebido.

Ensino à Distância

Custo de elaboração
dos programas, em
relação às
alternativas de
mercado.

Tempo médio de
titulação do aluno em
relação a anos
anteriores.

Nº de estudantes
formados em relação
às metas
programadas.

Taxas de evasão
escolar, antes e 
depois da
imple-mentação do
programa.
Percentagem de 
pessoas com nível
médio de
escola-ridade, antes 
e depois da
implementação do
programa.

 

2. Mapa de Produtos

2.1. Introdução

Mapa de produtos é uma técnica utilizada para a obtenção de indicadores de desempenho. É essencial que definamos, desde logo, em que sentido estamos
utilizando a palavra produto:

PRODUTO é um bem, um serviço ou uma condição resultante de atividade(s) de uma organização ou de um indivíduo.

Assim, são exemplos de produtos: benefícios de um programa, estradas conservadas, crrespondência datilografada, pacientes atendidos etc. Implementar um
programa; conservar estradas; datilografar correspondência e atender pacientes são atividades das quais resultam tais produtos.

Uma administração pública voltada para resultados deve direcionar sua atenção para seus produtos . Entretanto, esse enfoque pode encontrar alguma
resistência por parte de gestores habituados a administrar predominantemente os insumos  (pessoal, recursos financeiros, instalações, etc.) e os processos
(atividades desempenhadas).

 

2.2. Características

Um mapa de produtos possui três componentes básicos: insumos, produtos intermediários e produtos finais. Ele se assemelha a uma linha de produção ou de
montagem, onde o importante é o produto gerado em cada fase, em vez do processo (ou atividade) que gerou o produto.

Figura 4 – Estrutura básica de um mapa de produtos.

 

Insumos

 

 

è

Produtos

 

Intermediários

 

è

Produto

 

Final

No mapa de produtos as setas indicam que a existência do conteúdo da caixa à esquerda (insumo ou produto intermediáiro) é necessário para que se produza o
conteúdo da caixa à direita (produto intermediário ou final).

Quando estamos lidando com um ministério, um órgão ou um programa de governo, os insumos tendem a ser muito parecidos: política de governo, orçamento,
instalações, equipamentos, pessoal, programas de treinamento, sistemas informatizados etc.). À medida que descemos aos escalões inferiores da Administração
Pública, eles se tornam diferenciados.
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Os produtos intermediários são subprodutos obtidos a partir dos insumos existentes e que, juntos, darão origem ao produto final. Pode-se dizer que os produtos
intermediários desempenham o papel de insumos para outros produtos intermediários ou para o produto final.

 

Exemplo 1– Mapa de Produtos: Comunicação via memora ndo.

O diretor do departamento A, deseja fornecer uma orientação formal a todos os chefes de divisão que lhe são subordinados. Para tanto ele dita um memorando
para sua secretária, que o digita e o distribui aos chefes de divisão.

Papel

Computador

Secretária

 

è

memorando

 

impresso

 

è

comunicação

 

efetuada

O produto final (output) das atividades não deve ser confundido com o impacto (outcome) originado dessas atividades. Enquanto o produto final depende apenas
do desempenho das atividades, o impacto que ele causa é afetado por condições externas, que fogem ao controle do órgão ou do indivíduo.

 

Exemplo 2 – Mapa de Produtos: Alteração na rotina.

Retomando o exemplo anterior, se o diretor almeja obter um maior nível de satisfação dos funcionários, mediante uma alteração na rotina de seu departamento e
comunica tal alteração por meio do memorando aos chefes de divisão, teríamos um novo mapa de produtos.

papel

computador

secretária

 

è

memorando

 

impresso

 

è

comunicação

 

efetuada

 

è

rotina

 

alterada

Note-se, no exemplo acima, que o produto final é "rotina alterada", e não "maior nível de satisfação dos funcionários", que é o impacto almejado. A alteração na
rotina depende apenas do correto funcionamento do departamento. Já o maior nível de satisfação pretendido depende de fatores externos, como a receptividade
dos funcionários à nova rotina. Exemplos mais complexos foram extraídos das primeiras auditorias realizadas utilizando esta técnica e podem ser vistos em
anexo.

Importante : Mapas de produto e de processo não se confundem. Aqui estão as principais diferenças entre eles.

Figura 5 – Mapa de Produtos x Mapa de Processos.

O mapa de processo apresenta graficamente uma série de atividades interligadas que dão origem a determinados produtos, ao passo que o mapa de
produtos apresenta graficamente os produtos gerados por aquelas atividades. Nos mapas de produtos, os processos estão representados pelas setas.
Processos e atividades mudam com o passar do tempo, enquanto os produtos, se identificados adequadamente, devem permanecer os mesmos,
independente das atividades realizadas para obtê-los.
O enfoque nos produtos em vez de nos processos empregados para sua obtenção, permite-nos comparar o desempenho de diferentes alternativas
(processos) para obter os mesmos produtos.

 

2.3. Aplicação

O mapa de produtos pode ser empregado em diferentes níveis administrativos: pode ser elaborado para uma instituição, departamento, função, atividade
individual ou mesmo para um projeto ou programa . A elaboração do mapa de produtos visa:

Obter um quadro claro sobre os objetivos do órgão ou da atividade auditada;
Mostrar as relações de dependência entre os diversos produtos;
Identificar as áreas ou setores do órgão responsáveis pelos produtos críticos (aqueles cuja obtenção é fator determinante do custo, da qualidade e
do prazo de obtenção do produto final);
Estabelecer as bases para o trabalho subseqüente de elaborar indicadores de desempenho.

2.4. Elaboração

O mapa de produtos deve ser elaborado preferencialmente com a participação do pessoal da instituição auditada, pois é ele que melhor conhece as atividades
desempenhadas, os produtos resultantes, os objetivos e a missão da instituição. Essa participação contribui para a elaboração de um mapa de produtos capaz
de refletir a realidade da instituição.

Uma forma de angariar essa participação é por meio da realização de workshop, envolvendo a participação do pessoal chave da instituição ou do programa
auditado que, sob a orientação da equipe de auditoria, vai montando, passo a passo, o mapa de produtos. Os passos a serem seguidos no workshop,
basicamente, são:

Utilizar a técnica de brainstorm, incentivando os participantes a identificar os possíveis produtos resultantes das atividades da instituição. Os
produtos identificados podem ser anotados em etiquetas autocolantes.

1.

Definir qual é o produto final e quais são os intermediários. Colar a etiqueta que descreve o produto final na parede da sala ou em alguma superfície
lisa existente, em local visível a todos.

2.

Selecionar um pequeno número de produtos que sejam essenciais para a função ou atividade sob exame. Considerar um máximo de dez produtos,
embora algumas atividades mais complexas possam exigir um número maior.

3.

Verificar quais produtos A, B, C etc. deveriam ter sido obtidos numa fase imediatamente anterior à de obtenção do produto final. Colar as etiquetas
referentes a esses produtos à esquerda daquela que representa o produto final.

4.

Verificar quais produtos ( X, Y, Z etc.) deveriam ter sido obtidos numa fase imediatamente anterior a de obtenção dos produtos A, B, C etc., e assim
por diante. Cole as novas etiquetas sempre à esquerda das anteriores.

5.

Utilizar o mapa de produtos para mostrar de que forma esses produtos se relacionam entre si e com o produto final.6.
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Desenhar o mapa, utilizando software apropriado, normalmente disponível em pacotes para escritório, distribuindo-o aos participantes.7.

Recomendações:

O produto final não deve ser um resultado genérico, mas algo mensurável.
O uso de bloco de notas autocolantes facilita a montagem do mapa, pois permite que se rearranjem os produtos até se obter uma seqüência
adequada.
A efetiva participação dos auditados é essencial. O papel do auditor no workshop deve ser o de facilitador, incentivando os próprios participantes a
elaborar o mapa de produtos.
O tempo deve ser controlado. As discussões acerca de quais são os produtos que devem constar no mapa podem tornar-se acaloradas e
prolongar-se demasiadamente.

3. Elaboração de Indicadores de Desempenho a Partir  do Mapa de Produtos

3.1. Identificação dos produtos-chave.

Na análise do Mapa de Produtos para identificação dos produtos essenciais, devem ser considerados os seguintes aspectos:

custo : produto cuja obtenção demanda muito mais recursos que os demais;
qualidade : produto de cuja obtenção dependem vários outros;
tempo : produto que determina o tempo total gasto na obtenção do produto final.

Para identificar os produtos-chave é preciso recorrer ao mapa de produtos e rever os produtos. Para alguns deles não é necessário desenvolver indicadores de
desempenho, pois:

não são produtos críticos; eles estão no mapa apenas para facilitar o seu entendimento;
não são produtos que necessitem de monitoramento regular;
são produtos cujo acompanhamento deve ser efetuado no nível operacional e não no nível gerencial.

 

3.2. Formulação de questões sobre economicidade, ef iciência e eficácia.

Esta é a fase crucial na elaboração dos indicadores de desempenho. Se, durante o workshop com o pessoal chave, tais questões não forem formuladas,
partindo-se diretamente para a elaboração dos indicadores, poderão surgir os seguintes problemas:

os indicadores sugeridos não refletirão os produtos-chave que se deseja mensurar;
um número excessivo de indicadores serão propostos;
existirá uma tendência em se sugerir indicadores que reflitam o impacto do produto final, ou de um único produto (outcome), em vez dos produtos
cuja obtenção depende tão-somente das ações da instituição.

Importante:  O enfoque do workshop não deve recair sobre os indicadores, mas sobre as questões que os indicadores devem responder.

Todos os participantes do workshop devem ser instruídos para que se coloquem no lugar dos gerentes da instituição e tentem definir as perguntas para as quais
provavelmente gostariam de obter respostas. Essas são as questões que realmente interessam a respeito dos produtos. Os participantes devem também indicar
se tais perguntas referem-se à economicidade, à eficiência ou à eficácia. Chegando a um consenso, os produtos e as perguntas devem ser anotados em lugar
visível a todos.

Exemplo 3 – Questões sobre o desempenho.

Instalações e equipamentos disponíveis para uso.

� O equipamento está disponível quando se precisa dele?

� Quais as reais condições de uso do nosso equipamento?

� Quanto custa manter o equipamento em condições de uso?

 

Estradas conservadas.

� Qual é o custo por km de estrada conservada?

� É mais caro terceirizar ou utilizar pessoal próprio?

� As condições gerais das estradas têm melhorado?

 

Licenças ambientais emitidas.

� Quantas licenças foram emitidas comparadas com o planejado?

� Quanto de receita foi gerado?
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� Qual o custo de se emitir uma licença?

 

3.3 Identificação dos indicadores de desempenho

Deve-se ter especial cuidado na identificação dos indicadores de desempenho, pois se a avaliação de desempenho da instituição auditada for efetivamente
considerada nas tomadas de decisão, a incorporação dos indicadores como instrumento dessa avaliação acarretará cobranças em relação ao cumprimento das
metas estabelecidas. Portanto, ao se desenvolverem indicadores de desempenho, deve-se sempre buscar o comprometimento do gestor e observar se os
indicadores são úteis para a administração, bem como para o público externo.

Deve ser lembrado que:

São necessários poucos indicadores. Um número excessivo de indicadores irá sobrecarregar a instituição na obtenção de informação necessária ao
seu cálculo.
É preciso que os indicadores cubram todos os produtos-chave e forneçam informações de economicidade, eficiência e eficácia. Deve-se evitar a
concentração de indicadores em torno de um único produto, e procurar fazer-se uma distribuição equilibrada dos indicadores.
Os indicadores de desempenho devem ser comparativos. Por exemplo: número de treinamentos efetuados não é um indicador, mas sim número de
treinamentos efetuados comparado com o número planejado.
Os indicadores de eficiência relacionam insumos com produtos. Por exemplo: Número de crianças vacinadas por vacinador.

Após a discussão sobre as questões que foram colocadas pelos participantes, devem ser selecionados um ou dois conjuntos de questões mais relevantes. Para
esses conjuntos deve-se tentar identificar indicadores de desempenho que respondam às questões. Para os demais, a equipe de auditoria deverá identificar os
indicadores, por si mesma ou com algum integrante da instituição, após o workshop.

3.4. Seleção dos indicadores

Identificados os indicadores, a equipe provavelmente contará com um número muito grande de potenciais indicadores. O passo seguinte é selecionar os mais
relevantes. Essa tarefa, por mais que se tente tornar o critério de seleção objetivo, envolve muito de subjetividade, sendo extremamente necessário contar-se
com a experiência do pessoal da instituição auditada.

Exemplo 4 – Seleção de indicadores.

O critério abaixo foi utilizado na seleção de indicadores de desempenho para a Secretaria de Assuntos Multiculturais da Austrália (Australian Office of
Multicultural Interests):

1º) Para cada indicador potencial foram atribuídas notas de 1 a 5 nos seguintes quesitos:

Benefício : as melhorias potenciais decorrentes de se utilizar aquele indicador na avaliação do desempenho.
Relevância : a relevância do indicador para os objetivos da instituição.
Acessibilidade : a disponibilidade de dados para cálculo do indicador.
Controle : o quanto de controle a instituição teria sobre o indicador.

2º) Multiplicaram-se as notas de cada um, obtendo-se valores entre 1 e 625.

3º) Selecionaram-se os indicadores que obtiveram os maiores produtos.

Utilizando esse critério, os 27 potenciais indicadores inicialmente encontrados foram reduzidos para apenas 8 indicadores de desempenho.

 

3.5. Depuração dos indicadores selecionados

Após a identificação dos indicadores, deve-se proceder a entrevistas com os gerentes da instituição para se discutir com eles a adequação desses indicadores.
Basicamente, a pergunta que deve ser colocada para eles é: "Se os gerentes necessitarem de resposta a esta pergunta, este indicador de desempenho
fornecerá a resposta esperada?". Provavelmente será necessário revisar os indicadores várias vezes, especialmente em áreas onde não existam medições
diretas nem facilidade para obtenção de informações.

3.6. Fixação de metas para os indicadores seleciona dos

O passo final consiste na fixação de metas de desempenho a serem atingidas pela instituição, que deverão ser aferidas pelos indicadores de desempenho
elaborados. Cabe aos gestores a fixação de tais metas, devendo à equipe tão-somente verificar se elas são:

Realísticas: levam em conta os objetivos da instituição, o contexto econômico em que está inserida, as limitações orçamentárias, o desempenho
anterior etc;

1.

Exeqüíveis:  são passíveis de serem atingidas, pois se não forem, elas serão vistas como meros ideais e não terão influência prática no
comportamento da instituição;

2.

Desafiadoras:  são desafiadoras, pois se não forem, elas não encorajarão a se efetuarem melhorias no sistema; devem, portanto, ser cada vez mais
ambiciosas ao longo do tempo, de maneira a incentivar que a instituição busque a otimização dos resultados, a partir dos recursos disponíveis;

3.

Comparáveis: podem ser comparadas internamente à instituição, ou externamente, com outras instituições de reconhecido bom desempenho na
área;

4.

Claras:  são facilmente identificáveis; não sendo, podem utilizar termos ambíguos na sua definição.5.

Exemplo 5 – Fixação de metas.

No desenvolvimento de indicadores de desempenho e metas a serem atingidas por diferentes instituições governamentais australianas, criou-se a seguinte
escala de desempenho, para avaliação da evolução da instituição:

Ótimo Melhor nível de desempenho possível.

Meta consensual Nível de desempenho a ser atingido dentro de um prazo
pré-determinado.
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Situação atual Nível de desempenho atual.

Ponto crítico Esse nível de desempenho aponta a necessidade de se
rever o sistema.

Inaceitável Pior nível de desempenho possível.

A vantagem de utilizar-se um sistema semelhante é que se pode ter uma visão de como as metas estabelecidas se inserem no contexto da instituição. Isso
permite que se verifique, numa primeira análise, se as metas foram estabelecidas de forma correta ( i.e., se são realísticas, exeqüíveis, desafiadoras etc.).

 

3.7. Revisão dos indicadores

Ainda que se tomem todos os cuidados na elaboração de indicadores de desempenho, eles sempre poderão vir a ser aperfeiçoados, à medida em que forem
sendo utilizados pela instituição auditada.

Outra forma de aperfeiçoamento dos indicadores é sujeitá-los às críticas e sugestões dos usuários dos serviços públicos, de instituições acadêmicas, de outras
organizações governamentais, das entidades de classe, dos escalões superiores nos ministérios, das entidades governamentais fiscalizadoras, enfim, de todos
os que, de certa forma, estão interessados no desempenho do serviço da entidade pública em exame.

 

Benchmarking
BENCHMARKING

 

Introdução1.

O benchmarking pode ser definido como uma técnica voltada para a identificação e implementação de boas práticas de gestão. Seu propósito é
determinar, mediante comparações de desempenho e de boas práticas, se é possível aperfeiçoar o trabalho desenvolvido em uma organização. O
benchmarking pode ajudar na identificação de oportunidades de melhorar a eficiência e proporcionar economia.

Algumas questões que podem ser levantadas pela técn ica2.

O que os outros estão fazendo?
Como estamos em relação a outras instituições similares?
Como somos avaliados pelos nossos usuários?
Em que precisamos melhorar?
Haverá um meio melhor de realizar o que fazemos?
Como podemos monitorar nosso progresso?

3.   Aplicação do benchmarking nos trabalhos de aud itoria

A consulta a organizações, tanto no setor público quanto na iniciativa privada, nacionais ou estrangeiras, que desempenham as mesmas funções que a
instituição ou órgão auditado, pode gerar idéias úteis para o aperfeiçoamento do desempenho. Nesse sentido, o benchmarking pode servir como técnica de
diagnóstico, a partir de uma comparação pontual que permita a definição de áreas a serem analisadas em maior profundidade, ou ao longo de um período,
com vistas ao acompanhamento da evolução do desempenho.

O desempenho de unidades operacionais que desenvolvam as mesmas atividades pode ser medido comparando-se, por exemplo, escolas, hospitais e
presídios. Essas comparações devem focar os diferentes recursos empregados na produção de uma unidade de produto padrão, identificando as variáveis
mais significativas. Além disso, o benchmarking pode ser útil para reforçar as conclusões dos trabalhos de auditoria ou para averiguar se o órgão ou
programa auditado está ou não desenvolvendo um bom trabalho.

No caso de o Benchmarkingjá estar sendo desenvolvido pelo órgão auditado, será necessário verificar se esta técnica está sendo executada de maneira
apropriada.

 

4. Tipos de benchmarking

Benchmarking organizacional é a comparação de uma organização com outras similares do setor público ou privado, nacionais ou internacionais,
com o objetivo de identificar boas práticas.

Benchmarking de desempenho  é a comparação feita por meio da utilização de uma série de padrões e de indicadores de desempenho.
Normalmente esses indicadores estão relacionados aos aspectos da produtividade, da utilização de recursos, dos custos unitários e, quando
possível, da qualidade do serviço.

Benchmarking de processo  é a comparação de processos organizacionais, incluindo comparações quantitativas e qualitativas. Pode ser externo,
entre organizações, ou interno, comparando setores dentro de uma mesma organização.

Figura 1- Característica dos três tipos de benchmar king

 

Comparações entre:

 

Impacto

organizacional

Estrutura organizacional

Estratégias (compras, recursos
humanos, etc)

Gera novas idéias

Identifica oportunidades para
aperfeiçoamento
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Diferentes abordagens para solução de
problemas, prestação de serviços, etc

Permite conhecer a existência de boas
práticas

Contextualiza os achados do estudo

Benchmarking de desempenho

Indicadores quantitativos
Produtividade
Utilização de recursos
Custos
Eficiência
Qualidade

Identifica diferenças significativas no
desempenho, questionando sua
existência e incentivando a melhora no
padrão de desempenhos considerados
inferiores

Benchmarking de processo

Procedimentos
Sistemas Gerenciais
Processos Administrativos

Enfatiza a existências de boas práticas
Emite recomendações sobre como os
principais procedimentos devem ser
melhorados de modo a alcançar
patamares de excelência

IMPORTANTE:  Antes de se decidir sobre o uso do benchmarking nos trabalhos de auditoria, deve-se considerar vários aspectos. Durante a fase de
levantamento de auditoria, a utilização dessa técnica deve ser cuidadosamente explicada às organizações a serem auditadas, antes de ser utilizada.
No caso de estudos multi-organizacionais, as equipes de auditoria devem preocupar-se em obter o aval das diversas instituições envolvidas.

4.1. Benchmarking organizacional

O benchmarking organizacional é o tipo de benchmarking mais utilizado nos trabalhos de auditoria, sendo empregado para:

Desenvolver idéias e validar metodologia a ser util izada no trabalho de auditoria  – durante a fase do levantamento de auditoria, quando as questões
principais do trabalho são determinadas, é conveniente manter contato informal com outras organizações, tanto no setor público quanto no privado, que
desempenhem função similar ao órgão auditado. O objetivo é auxiliar no desenvolvimento de novas idéias ou validar as premissas iniciais, antes de se
realizar a auditoria;

a.

Servir de fonte de evidências de auditoria  – as equipes de auditoria freqüentemente pesquisam outras organizações buscando identificar boas práticas
e coletar evidências para o trabalho de auditoria. O resultado das comparações, assim como o nome das instituições consultadas, deve figurar no relatório
de auditoria e pode ser usado para ilustrar diferenças e abordagens alternativas ou para divulgar boas práticas.

b.

 

4.1.1. Fatores que orientam o uso do benchmarking o rganizacional

O benchmarking organizacional pode ser uma fonte útil de evidências e auxiliar na contextualização dos achados de auditoria. Essa técnica possui maior
aplicabilidade quando existe outra organização que realiza atividades similares ou relacionadas àquelas da instituição auditada. Entretanto, deve-se avaliar uma
série de fatores antes de se decidir sobre a conveniência de adotar alguma forma de benchmarking organizacional, entre eles:

 

Exeqüibilidade:  Devem existir organizações passíveis de comparação com o órgão auditado, no setor público ou no setor privado, em âmbito nacional ou
internacional. O importante é que tais comparações sejam viáveis.

1.

Informações suficientes: Determinar como os dados da base de comparação serão obtidos, se por meio de visitas, de entrevistas, de questionários ou
por telefone. Deve-se saber, de antemão, se a organização escolhida para comparação estará preparada para fornecer as informações requeridas.

2.

Custo:  Deve-se considerar o custo da realização3.
do trabalho de comparação, em termos de valor a ser agregado ao trabalho de auditoria. Deve-se mostrar com clareza a contribuição da técnica utilizada
para o resultado final do trabalho.
Apresentação:  Definir a maneira como a comparação será apresentada, se no texto do relatório ou em forma de anexo.4.
Consultas preliminares:  Consultar o órgão auditado e expor claramente a proposta de desenvolvimento do trabalho de comparação, as justificativas, o
valor a ser agregado, e de que forma os resultados serão apresentados no relatório.

5.

6.
Validação:  Ao se obter informações de terceiros ou diretamente da organização escolhida para comparação, é importante se assegurar de que todos os
fatos relevantes tenham sido considerados. A validação dessas informações, pela equipe de auditoria, pode ser obtida por meio da confirmação do
entendimento que a equipe tem sobre a operacionalização da organização escolhida como padrão de comparação
Atitude positiva:  Os resultados devem ser apresentados de forma positiva, enfatizando aspectos em que a instituição auditada já faz7.
uso de boas práticas e sugerindo outras áreas em que valha a pena explorar novas abordagens.
Contexto:  É importante garantir que todas as comparações levem em conta o contexto em que atuam as instituições. Algumas diferenças na abordagem e
nos procedimentos são esperadas, entretanto, quando houver oportunidade para a instituição auditada adotar uma abordagem diferente, deve-se 
considerar as limitações de ordem prática em fazê-lo, particularmente os custos envolvidos.

8.

 

4.2. Benchmarking de desempenho

O benchmarking de desempenho envolve o uso de indicadores e de medidas de comparação de desempenho entre organizações (ou programas) ou entre
setores de uma mesma organização. Os indicadores podem cobrir uma variedade de aspectos do desempenho, como por exemplo a produtividade, o número de
funcionários, o custo de produção ou de aquisição de insumos e o tempo médio utilizado na produção de uma determinada quantidade de bens ou serviços.

Esse tipo de benchmarking é particularmente útil para a identificação de diferenças significativas de desempenho, as quais podem sugerir possibilidades de
executar melhor um tipo de atividade, aumentar eficiência ou reduzir custos. Auxilia, também, na identificação de oportunidades de economia de recursos.

As informações necessárias ao desenvolvimento deste tipo de estudo são originárias de três fontes:

indicadores de desempenho já publicados (ou conhecidos);
informações gerenciais disponíveis internamente, mas
não publicadas pelo órgão auditado;
dados coletados pela equipe de auditoria, especificamente voltados para os estudos de auditoria de desempenho.

Independentemente da abordagem adotada, é importante assegurar que os indicadores de desempenho escolhidos sejam:

cuidadosamente selecionados de modo a servir como um guia confiável para avaliar o
desempenho;
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aceitáveis e considerados válidos por aquelas instituições
cujo desempenho está sendo comparado.

4.2.1. Aplicação do benchmarking de desempenho

Este tipo de benchmarking tem sido utilizado pelo National Audit Office, com o objetivo de definir as variações detectadas no desempenho e, em certa medida,
identificar oportunidades para melhorar eficiência. Há uma série de passos que devem ser seguidos quando do uso do benchmarking de desempenho:

1º passo: Determinar os aspectos do desempenho selecionados para comparação.

2º passo : Considerar os tipos de comparações viáveis em função da disponibilidade e da adequação dos elementos de comparação,
externos ou internos. Com relação a estes últimos, as comparações podem ser feitas entre atividades ou unidades operacionais.

3º passo:  Verificar se existem indicadores de desempenho disponíveis, publicados ou não, e avaliar se são confiáveis.

4º passo:  Avaliar a oportunidade de coletar dados de maneira independente, não havendo indicadores disponíveis, por meio de
pesquisa ou amostragem. Sendo esta a abordagem escolhida, deve-se obter ajuda especializada.

5º passo:  Considerar de que forma os resultados obtidos irão contribuir para o resultado do trabalho de auditoria e como deverão ser
apresentados.

6º passo:  Explicar a aplicação do benchmarking, discutir com o auditado de que forma o benchmarking de desempenho será usado na
auditoria e obter seu comprometimento. É fundamental, para se atingir os resultados esperados, que o órgão auditado esteja
convencido dos valores e da validade dos indicadores escolhidos.

7º passo:  Validar os achados imediatamente após o término do trabalho, da seguinte maneira:

discutindo os resultados com o órgão auditado e com os demais órgãos escolhidos para comparação, de modo a determinar as causas das
significativas variações de desempenho, e;
buscando, sempre que possível, uma segunda opinião sobre a interpretação dos resultados, seja consultando um especialista do órgão auditado,
seja um especialista independente.

8º passo:  Considerar a necessidade de investigações mais aprofundadas sobre as causas das significativas diferenças no
desempenho.

9º passo:  Avaliar como o desempenho pode ser melhorado.

 

4.2.2. Fatores que orientam o uso do benchmarking d e desempenho

O benchmarking de desempenho é uma técnica importante para identificar oportunidades de melhoria de eficiência e, em alguns casos, reduzir custos.
Entretanto, antes de decidir-se pelo seu uso, deve-se verificar o que segue:

Confiabilidade:  Os indicadores são precisos e confiáveis.1.
Pertinência:  Estão sendo comparados elementos equivalentes, sendo esses indicadores os mais apropriados para medir o desempenho do serviço ou da
atividade específica.

2.

Fonte:  A fonte dos dados é aceita pelo órgão auditado. Alguns órgãos podem questionar a confiabilidade e a relevância da informação de desempenho
coletada. Se os dados forem informação gerencial interna, pode ocorrer de o órgão auditado não concordar com a publicação.

3.

Qualidade:  Pode ser difícil, no trabalho de benchmarking de desempenho, refletir todos os aspectos4.
da qualidade do serviço prestado ou a qualidade da gestão, ainda que indicadores quantitativos tenham amplo reconhecimento da sociedade.
Custos:  Os custos da realização do benchmarking de desempenho devem ser levados em conta. O valor potencial a ser agregado justifica o custo do
trabalho a ser desenvolvido. Os custos dependerão da disponibilidade, volume e confiabilidade dos dados.

5.

Economia financeira:  É possível quantificar a economia que pode ser obtida ao elevar-se o nível de desempenho da organização auditada a um patamar
superior.

6.

Contexto : Os resultados do benchmarking de desempenho são apresentados e interpretados no relatório de auditoria de forma contextualizada, com todas
as premissas devidamente explicitadas, e que os fatores intervenientes significativos tenham sido levados em consideração.

7.

IMPORTANTE:  Quanto maior o número de organizações que desenvolvem ou aperfeiçoam indicadores para auxiliá-las na gestão de seus negócios,
maiores serão as possibilidades de utilização desses indicadores nos trabalhos de auditoria. No entanto, deve-se observar as peculiaridades das
organizações estudadas.

 

4.3. Benchmarking de Processo

O benchmarking de processo envolve a comparação quantitativa e qualitativa de processos e procedimentos organizacionais. As atividades organizacionais
englobam uma variedade de funções, desde a produção de bens à concessão de benefícios. Cada função consiste numa série de processos e sub-processos.

Há duas formas de benchmarking de processo:

Comparações funcionais:1.
Seleção de um conjunto de processos (em um caso mais simples, somente um processo) e comparação com um conjunto de processos semelhantes
adotados em outra organização. O produto final pode ser a descrição de uma boa prática, relacionada por exemplo, com serviços ambulatoriais, abordando
detalhadamente os processos de trabalhos de vários hospitais.
Comparações genéricas: busca-se identificar boas práticas voltadas para a obtenção de um determinado resultado, como por exemplo, atingir uma baixa
taxa de erro no cálculo de determinados benefícios.

2.

 

4.3.1. Aplicação do benchmarking de processo

O benchmarking de processo é provavelmente a ferramenta mais efetiva, quando dados quantitativos de desempenho já tenham revelado um problema ou uma
variação inexplicável de desempenho. Essa técnica pode ser usada nas seguintes situações:

Quando, em órgãos com grande número de unidades locais, escritórios regionais, postos de atendimento de serviços etc, uma série de procedimentos
administrativos bem estabelecidos já tiver sido desenvolvida
e, mesmo assim, algumas unidades forem menos eficientes. Dessa forma, o benchmarking de processo pode ajudar a identificar os aspectos dos
procedimentos existentes que possam estar contribuindo para essa ineficiência. Por exemplo, a mudança da seqüência de etapas importantes do processo
pode, por vezes, reduzir custos.
Quando o motivo da auditoria é um problema em um determinado processo de trabalho, como, por exemplo, o tempo excessivamente longo para
processar uma solicitação ou conceder um benefício. Nesses casos, o benchmarking de processo, por meio de comparações com processos similares de
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outras organizações, inclusive do setor privado, pode ajudar a identificar, de maneira sistemática, os principais fatores que causaram o aumento dos custos
ou a ineficiência do sistema.
Quando a auditoria examina processos padronizados, como por exemplo a gerência de sistemas administrativos e de apoio
(sistemas de telefonia, patrimônio e serviços gerais).

COMENTÁRIO:  A análise detalhada, necessária à realização do benchmarking de processo, facilita a identificação de evidências de auditoria, que
podem ser usadas para medir o impacto financeiro das melhorias recomendadas nesses trabalhos. Todavia, a quantidade de evidência requerida em
um trabalho de benchmarking depende inteiramente da complexidade e da natureza do processo sob exame. O benchmarking de processo pode ser
caro e, no contexto de uma auditoria, é adequado somente nos exames de processos relativamente simples. Entretanto, no curso dos trabalhos,
pode haver inúmeras oportunidades de ajudar o órgão auditado a identificar áreas onde o benchmarking de processo possa ser usado com sucesso.

 

4.3.2. Fatores que orientam o uso do benchmarking d e processo

As equipes de auditoria devem fazer uso dessa técnica na medida em que ela tem potencial para apontar como os processos podem ser aperfeiçoados. O
benchmarking de processo freqüentemente consome muito tempo e sua implementação pode ser dispendiosa porque exige um trabalho detalhado de exame e
de documentação de processos organizacionais. No desenvolvimento do benchmarking de processo devem ser observados os seguintes passos:

Identificar o que deve ser comparado1.

A escolha do processo a ser comparado dependerá dos objetivos do estudo e da provável economia de recursos decorrente da
aplicação da técnica. Um processo poderá ser selecionado para benchmarking se:

for crítico para o sucesso da organização, para o atingimento das metas propostas, para os envolvidos no projeto e para a economia de recursos;
representar uma área potencial de problema, com desempenho insatisfatório ou contribuindo para aumento de custos desnecessários;
for dispendioso; e
apresentar melhor resultado em outras organizações.

A lista a seguir ilustra alguns dos processos que tipicamente podem ser comparados:

gerência de projetos;
administração de serviços gerais;
compras;
concessão de benefícios, convênios e autorizações de pagamento;
arrecadação de impostos;
administração patrimonial;
administração de imóveis;
administração de recursos humanos (controle de faltas por motivo de saúde, treinamentos etc.).

 

2. Obter o compromisso do órgão auditado

O órgão auditado deverá ser convencido da relevância da aplicação da técnica. Para isso a equipe de auditoria deve proceder da
seguinte forma:

demonstrar a importância do processo de benchmarking para os objetivos do trabalho de auditoria e enfatizar os benefícios para o órgão auditado;
obter a aceitação do órgão auditado é importante para minimizar dificuldades de acesso à informação e para que o trabalho de auditoria resulte em
mudanças benéficas tão logo seja concluído;
informar os resultados de forma objetiva, evitando erros de interpretação;
obter a concordância do órgão auditado sobre a interpretação dos resultados.

 

3. Mapear as principais funções e processos

É fundamental que os processos, objeto do estudo, sejam compreendidos em profundidade, antes de se iniciar a comparação. Esse mapeamento é
semelhante às análises de sistemas e de documentação utilizadas em auditoria financeira. A documentação e o conhecimento dos principais processos
formam a base da análise comparativa. O mapeamento, por si só, é uma técnica poderosa para se examinar processos organizacionais.

O nível de detalhe requerido irá depender do propósito para o qual a técnica do benchmarking estiver sendo aplicada. A profundidade do exame deve ser
apenas suficiente para identificar oportunidades de melhorias e como estas deverão ser trabalhadas. Em alguns casos, pode-se obter suficiente nível de
informação a partir de um mapa não detalhado das principais atividades. Por exemplo, a seqüência de procedimentos em um ambulatório.

Os mapas de processo devem ser suficientemente detalhados para permitir comparações significativas com outras organizações, unidades internas ou
escritórios regionais. O exame de um processo consiste em identificar os insumos, os produtos, as fases do processo e os controles associados.

Figura 2 –  Vários níveis de mapeamento de processos no contexto  de uma auditoria

A análise das relações entre insumos e produtos pode ter como escopo:

Organizações

Divisões dentro das
organizações

Seções dentro das divisões

Indivíduos dentro das seções

Mais detalhe
 

Maior custo

Nota : O nível de detalhe requerido no mapeamento de processos deve ser o suficiente para identificar as oportunidades de melhorias e como elas devem
ser desenvolvidas.

 

4. Identificar os "parceiros de benchmarking" e com parar processos
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O trabalho de benchmarking permite comparações entre uma ou mais atividades. O "parceiro de benchmarking" é uma organização com
a qual se faz comparações, as quais normalmente assumem uma das três formas a seguir:

Internas:  as comparações podem ser feitas com processos e produtos em áreas diferentes de uma mesma organização. Esta é provavelmente a
opção mais comum nos trabalhos de auditoria.
Organizações similares:  as comparações podem ser feitas com organizações que desempenham um conjunto similar de funções. Por exemplo,
comparação entre diferentes
presídios.
Todas as organizações : as comparações podem ser feitas com organizações de diferentes setores, como por exemplo: setor público x setor
privado. No setor industrial, alguns dos padrões mais poderosos de comparação são oriundos de organizações consideradas bastante diferentes da
empresa sob exame.

As equipes de auditoria devem certificar-se de que o elemento de comparação escolhido é válido. Os elementos a serem comparados
devem possuir as mesmas características básicas, como por exemplo: restrições e clientelas similares ou, ainda, padrões de qualidade
de serviços semelhantes.

Deve-se ter em mente que, quanto maior a diferença em relação aos elementos de comparação, maior a dificuldade de convencer o
órgão auditado a aceitar os achados de auditoria. E ainda, quanto maior o número de elementos de comparação, maior o custo da
auditoria.

 

5. Coletar dados e informações

Após o mapeamento dos principais processos e da confirmação da escolha dos elementos de comparação, o próximo passo é a coleta
mais detalhada de informações. A coleta de dados pode ser feita em entidades que catalogam dados de desempenho de um setor
(agências, sindicatos, conselhos, etc) ou de forma independente. Se realizada de forma independente, pela equipe, requer um modelo
estruturado, incluindo visitas de campo, entrevistas e questionários de pesquisa. A equipe de auditoria deve estar atenta para o que se
segue:

ponto de referência da comparação é o mapa de processo e como os diversos elementos de comparação se diferenciam dele;
a informação deve ser coletada de forma consistente e deve ser validada, junto ao órgão auditado, de maneira a assegurar o entendimento claro dos
processos e de cada um dos elementos de comparação.

 

6. Apontar as diferenças do desempenho atual

Esta é a fase de análise, em que se torna necessário verificar em que medida a organização que está sendo comparada está acima ou
abaixo dos demais elementos de comparação. Com base nessa análise, a equipe de auditoria deve considerar:

os fatores que contribuem para um melhor desempenho, inclusive qualitativo (ex. nível de especialização dos servidores, treinamentos);
como os processos de trabalho da organização auditada poderão ser aperfeiçoados até o nível do melhor elemento da amostra;
e se tal aperfeiçoamento se justifica em termos de benefícios esperados e dos custos envolvidos.

IMPORTANTE: Deve-se envolver o órgão auditado em todas as fases do trabalho, especialmente nesta etapa. Em última análise, o objetivo deve
ser convencer o órgão auditado da validade do estudo e ganhar seu comprometimento e seu entusiasmo para proceder de acordo com as
recomendações.

 

7. Recomendações a serem implementadas

Se o trabalho de benchmarking identifica oportunidades para mudar ou aperfeiçoar os processos do órgão auditado, essas informações devem estar
claramente explicadas no relatório de auditoria . Deve-se considerar o custo da implementação das mudanças e os benefícios que estas irão
proporcionar. Desse modo, sempre que possível, as recomendações devem levar em conta os ganhos e custos que resultarão da sua
implementação. Ainda que a aplicação do processo de benchmarking permita a identificação de oportunidades de melhoria, pode não ser possível
extrapolar os resultados para a organização como um todo. É preciso cuidado quando se for estimar os prováveis benefícios resultantes de uma
recomendação.

 

4.3.3. Recomendações para o uso do benchmarking de processo

No contexto dos trabalhos de auditoria, o benchmarking de processo deve ser desenvolvido em seguida à análise de indicadores de desempenho.
Os indicadores de desempenho irão ajudar no trabalho de convencimento dos órgãos auditados sobre as oportunidades de melhoria enquanto o
benchmarking de processo poderá facilitar a sugestão das alternativas pelas quais o desempenho pode ser melhorado.
O benchmarking de processo será adequado em alguns estudos. Seus custos e benefícios prováveis
devem ser claramente identificados na etapa do levantamento e reafirmados no relatório de levantamento de auditoria. Requer planejamento
cuidadoso, podendo ser dispendioso e consumir muito tempo.
Nos trabalhos de auditoria, é mais fácil comparar um certo número de unidades regionais de uma mesma organização. É provável que esta
abordagem seja prontamente apoiada pelos órgãos auditados, ainda que um leque mais completo de opções para a melhoria do desempenho
somente possa ser obtido estendendo-se a comparação a outras organizações.
Indicadores setoriais podem ser uma fonte confiável de informação, mas deve-se observar a sua aplicabilidade ao órgão auditado.
É igualmente importante que o órgão auditado possua total entendimento da abordagem apresentada, aceite que ela seja válida para o estudo e,
quando possível, esteja comprometido a proceder de acordo com as recomendações.
O processo de benchmarking requer, da equipe de auditoria, conhecimento e análises abrangentes e extensivas dos sistemas e dos processos
objeto de exame.
Os custos e a viabilidade da implementação das melhorias recomendadas, precisam ser identificados e analisados com muito cuidado.

 

IMPORTANTE:  Nem sempre os resultados podem ser extrapolados para outras áreas da instituição. Recomenda-se prudência quando da estimativa
dos potenciais benefícios.

 

Técnicas de Entrevista para Auditorias
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Técnicas de Entrevista para Auditorias

Introdução

De um modo geral, as equipes de auditoria passam uma grande parte do seu tempo de trabalho falando com pessoas: apresentando a si mesmas e os objetivos
da auditoria, fazendo perguntas sobre procedimentos, rotinas e sistemas, discutindo achados, informando sobre o progresso e o encerramento de auditorias e
resumindo observações e recomendações. Para tanto, é essencial que os seus membros desenvolvam a habilidade de entrevistar pessoas, aprendendo, para
isso, as técnicas apropriadas.

A prática de entrevistar pessoas não é tema trivial, como pode parecer à primeira vista, pois uma boa entrevista exige planejamento, condução apropriada e
registro adequado. Nesse sentido, este texto explora, basicamente, a prática das entrevistas voltadas para a realização de trabalhos de auditoria, sendo,
portanto, de utilização específica.

Este texto é composto por quatro capítulos. O primeiro capítulo define as modalidades de entrevista existentes no campo da auditoria e as formas de contato que
podem ser mantidas com os entrevistados.

O segundo capítulo trata da entrevista de apresentação, definida como o primeiro encontro com o responsável pelo objeto da auditoria, no qual são apresentados
os objetivos do trabalho e seu planejamento global, bem como os procedimentos técnicos e administrativos que serão adotados pela equipe no cumprimento de
suas atribuições. Esse capítulo enfatiza o criação de um ambiente de cooperação e confiança para o desenvolvimento dos trabalhos.

O terceiro capítulo discorre sobre a entrevista de coleta de dados, na qual a equipe de auditoria recolhe informações sobre o objeto auditado. A seção 3.2 trata,
especificamente, das características próprias à entrevista de coleta de dados não-estruturada . A seção 3.3, por sua vez, discorre sobre os pontos-chave da
entrevista de coleta de dados estruturada , a qual, no intuito de facilitar a coleta e análise sistemática de informações, utiliza formulários de coleta de dados.

Por fim, o quarto capítulo trata da entrevista de encerramento, na qual a equipe de auditoria, quando possível, apresenta e discute com o responsável pelo objeto
auditado os achados e recomendações da auditoria.

Complementarmente, são apresentados, em anexo, modelos básicos de Registro de Entrevista e de Contato com Participantes.

1. DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Nos trabalhos de auditoria, aplicam-se três modalidades de entrevista, quais sejam:

de apresentação : na qual a equipe de auditoria se encontra pela primeira vez com o responsável pelo objeto auditado, apresentando os objetivos
do trabalho e seu planejamento global, bem como os procedimentos técnicos e administrativos que serão adotados pela equipe no cumprimento das
suas atribuições;
de coleta de dados : na qual a equipe de auditoria busca evidências que dêem origem a achados de auditoria mediante a coleta de informações
específicas do entrevistado;
de encerramento : na qual a equipe de auditoria encerra oficialmente a auditoria e, quando possível, apresenta ao auditado os achados, conclusões
e recomendações que constarão do relatório de auditoria, para obter críticas e sugestões.

As entrevistas de coleta de dados, por sua vez, classificam-se em dois tipos:

não-estruturada : aquela que não utiliza formulários na coleta de dados;
estruturada : aquela que utiliza formulários na coleta de dados.

As modalidades e tipos de entrevista descritas acima podem ser conduzidas de três formas:

contato direto;
contato telefônico;
contato pelo correio.

Enquanto que nas entrevistas de apresentação e de encerramento há um predomínio do contato direto, na entrevista de coleta de dados ocorrem as três formas
de contato.

O contato telefônico permite que uma grande quantidade de pessoas seja entrevistada no tempo de trabalho disponível, bem como reduz os custos globais da
auditoria ao eliminar os custos de deslocamentos da equipe, a qual, em muitos casos, pode até mesmo não participar diretamente da coleta de dados.

Entretanto, essa forma de contato é menos confiável do que o contato direto, pois o entrevistador não pode observar as reações não-verbais do entrevistado,
além de impossibilitar a participação de pessoas que não são acessíveis por telefone.

Outro aspecto que deve ser considerado é o tempo de duração do contato telefônico, que não deve exceder trinta minutos, sendo recomendável que tenha uma
duração inferior a quinze minutos, enquanto que a duração do contato direto deve ser definida pelo número e tipo de questões que devem ser respondidas,
devendo-se, contudo, evitar que tenham mais de uma hora.

O contato pelo correio, a seu tempo, não implica uma entrevista propriamente dita, pois a interação entre o entrevistador e o entrevistado não é imediata.
Contudo, quando a presença desse último não é imprescindível e quando o rol de pessoas entrevistadas é extenso ou disperso geograficamente, recomenda-se,
como método de coleta de dados, a aplicação de questionários enviados pelo correio.

Os questionários enviados pelo correio são bastante utilizados em algumas estratégias metodológicas, como a "pesquisa". Eles têm como vantagem a redução
do custo global da auditoria, mas têm a desvantagem do alto índice de não-resposta, o que dificulta a análise dos resultados obtidos.

Juntamente com os questionários, deve-se enviar uma carta explicativa, incentivando a participação das pessoas selecionadas. Também com esse intuito, o
questionário não deve demandar mais do que 45 minutos para ser preenchido. O formulário empregado deverá ser preparado conforme o padrão estabelecido
pela Secretaria de Planejamento, Organização e Métodos - SEPLOM (vide Anexo).

 

2. ENTREVISTA DE APRESENTAÇÃO

O propósito da entrevista de apresentação é estabelecer um relacionamento amistoso com o auditado, de modo a criar um ambiente de confiança e cooperação,
que irá se refletir nas atividades desenvolvidas pela equipe e, por conseqüência, nas chances de sucesso da auditoria.

O estabelecimento desse ambiente é ainda mais importante quando a auditoria é complexa, envolve denúncias contra o auditado ou está relacionada a temas de
ampla divulgação pela imprensa.

Portanto, a entrevista de apresentação é muito importante para o êxito da auditoria, pois previne que o auditado construa uma visão distorcida do propósito do
trabalho, evitando, assim, que ele assuma uma postura hostil em relação aos membros da equipe.

É importante que o auditado perceba que será tratado com isenção e respeito pela equipe de auditoria e que os assuntos examinados serão abordados com
objetividade. Por conseguinte, a equipe de auditoria deve estar preparada para dirimir quaisquer dúvidas do auditado acerca das competências do Tribunal de
Contas da União (TCU), bem como sobre as normas legais e regimentais que regulamentam as ações de fiscalização do Tribunal. Caso não seja possível dirimir
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a dúvida do auditado de imediato, a equipe deve procurar se informar sobre a questão suscitada, respondendo ao auditado no menor tempo possível.

Dessa forma, é importante que, durante a entrevista de apresentação, a equipe de auditoria procure atenuar a ansiedade natural do auditado, mantendo-se
atenta a quaisquer manifestações de hostilidade.

Nesse primeiro encontro, deverão ser discutidos com o auditado o tempo de duração dos trabalhos, a utilização de recursos do auditado, como espaço físico,
transporte e apoio especializado, e a obtenção de documentos preliminares, devendo a equipe ponderar sobre a efetiva necessidade de determinadas
solicitações perante eventuais argumentos contrários apresentados pelo auditado.

É recomendável que a equipe de auditoria obtenha junto ao auditado as garantias necessárias ao acesso e à guarda das informações sigilosas ou estratégicas
do objeto da auditoria.

Em relação ao planejamento global da auditoria, deve-se dar ao auditado a oportunidade de sugerir áreas que requeiram uma maior atenção da equipe de
auditoria, assim como de apontar problemas específicos.

Por último, a equipe de auditoria deve recordar que a entrevista de apresentação não encerra os contatos com o auditado, pois esses contatos deverão ser
realizados sempre que necessário, como no caso da ocorrência de comportamentos hostis por parte dos servidores ou empregados das funções, programas,
atividades, projetos, órgãos ou entidades sob exame que não possam ser contornados pela equipe.

 

3.ENTREVISTA DE COLETA DE DADOS

Uma vez realizada a entrevista de apresentação, a equipe de auditoria deve dar prosseguimento aos seus trabalhos, os quais poderão incluir entrevistas de
coleta de dados. Nessa modalidade de entrevista, a exemplo do que pode ocorrer na entrevista de apresentação, o entrevistado pode dificultar os trabalhos da
equipe de auditoria. Por exemplo, é comum que os entrevistados suprimam informações importantes para o êxito da auditoria ao se sentirem constrangidos por
estarem dando informações a representantes do TCU.

Assim, as equipes de auditoria devem procurar conduzir a entrevista de coleta de dados de modo a maximizar a quantidade de informações relevantes recebidas
no tempo disponível, procurando criar um clima de confiança e cooperação, o qual, todavia, não deve comprometer a independência das atividades profissionais
dos membros da equipe, nem tampouco os objetivos da auditoria.

 

3.1. Etapas Básicas da Entrevista de Coleta de Dados

Em geral, as entrevistas de coleta de dados dividem-se em cinco etapas: preparação, início, desenvolvimento, conclusão e registro.

3.1.1.Preparação

A etapa de preparação da entrevista de coleta de dados tem impacto direto na qualidade e na quantidade de informações obtidas. Antes de qualquer contato com
o entrevistado, os membros da equipe de auditoria devem acordar sobre:

os objetivos da entrevista;
as informações a serem obtidas;
os documentos a serem solicitados;
as atribuições de cada membro da equipe no decorrer da entrevista.

A equipe de auditoria deve preparar previamente um plano para a entrevista, discriminando os seus objetivos e duração, bem como delineando as principais
perguntas a serem respondidas pelo entrevistado. É recomendável a obtenção prévia de informações a respeito do entrevistado, especialmente sobre a sua
experiência profissional, bem como sobre o seu comportamento em entrevistas concedidas a outras equipes do TCU.

Preferencialmente, o entrevistado deve ser informado previamente sobre os objetivos da entrevista e sobre o tipo de informação que será solicitada. Para tanto, é
necessário programar o horário e o local da entrevista com antecedência, de forma a permitir às duas partes tempo suficiente para a elaboração do material a ser
utilizado no encontro.

 

3.1.2. Início

No início de uma entrevista de coleta de dados, a equipe de auditoria deve procurar estabelecer uma relação de cooperação e confiança com o entrevistado, de
modo a evitar manifestações de ansiedade ou hostilidade ou outros comportamentos adversos durante a entrevista. Para isso, é recomendável que a equipe
reitere os objetivos da entrevista e saliente a necessidade de colaboração por parte do entrevistado.

É importante que algumas formalidades sejam observadas, de modo que os membros da equipe de auditoria devem apresentar alguma forma de identificação,
estar vestidos apropriadamente e tratar o entrevistado de maneira respeitosa, utilizando o pronome de tratamento adequado, a não ser que haja manifestação em
contrário por parte do entrevistado. O coordenador da equipe deve apresentar os demais membros, informando os nomes e cargos correspondentes. É de bom
tom aguardar o convite para sentar-se, mas, caso isso não ocorra, deve-se tomar a iniciativa de pedir.

É recomendável manter-se uma conversa informal antes que sejam iniciadas as questões formais, cabendo ao entrevistado a oportunidade de iniciar a conversa.
Porém, o coordenador da equipe deve estar preparado para tomar a iniciativa.

 

3.1.3. Desenvolvimento

O plano para a entrevista é um guia a ser utilizado pela equipe de auditoria de modo flexível. As perguntas e a linha de questionamento devem ser elaboradas de
forma a extrair o máximo de informação relevante no tempo disponível, devendo ser ajustadas, ao longo da entrevista, em função das respostas e das reações
não-verbais do entrevistado. De qualquer maneira, o clima de cordialidade e cooperação deve ser mantido, e a entrevista deve ser conduzida como uma
conversação, não como um interrogatório.

Durante a conversação, os membros da equipe de auditoria devem evitar o monopólio da palavra, ouvindo o entrevistado com atenção e evitando interrompê-lo,
a menos que isso seja necessário e possa ser feito de maneira educada. A equipe deve lembrar que ouvir com atenção requer esforço e concentração.

Da mesma forma, a equipe de auditoria deve manter-se atenta aos objetivos da entrevista, evitando distrair-se ou concentrar-se em outras perguntas, bem como
coibindo qualquer desvio do assunto em discussão por parte do entrevistado. Contudo, caso esse desvio ocorra, a equipe deverá avaliar a relevância das novas
informações, decidindo se convém prosseguir ou retornar ao assunto original. Seja como for, conversar sobre assuntos irrelevantes toma tempo e deve ser
desestimulado .

Os membros da equipe não devem se apressar em tecer comentários com o objetivo de evitar o silêncio. Algumas vezes, o período de silêncio  pode ser usado
para encorajar o auditado a complementar a sua idéia inicial. De qualquer forma, a equipe deve procurar controlar esses períodos, preservando a efetividade da
entrevista.
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Para que a entrevista seja bem sucedida, os membros da equipe de auditoria devem demonstrar tranqüilidade e domínio mínimo do assunto tratado, devendo-se
evitar perguntas complexas, demonstrações de excesso de conhecimento ou atitudes de superioridade, de maneira a não inibir o entrevistado.

É extremamente importante que a equipe de auditoria permaneça atenta à compreensão que o entrevistado teve de cada pergunta feita, inquirindo-o, quando
necessário, sobre qualquer dúvida que tenha surgido, com o objetivo de esclarecer o significado e a importância da questão a ser respondida.

Os membros da equipe de auditoria devem mostrar interesse pela opinião do entrevistado, sem demonstrar, entretanto, qualquer rejeição ou apoio às suas
manifestações, permanecendo, assim, neutros em relação às respostas do entrevistado.

A equipe de auditoria deve observar com atenção se as respostas refletem a experiência, o conhecimento e as idéias do entrevistado, devendo ser capaz de
distinguir fatos de opiniões . Para obter a confirmação de determinada resposta, os membros da equipe podem valer-se de perguntas do tipo: "Então, o que
o(a) Sr.(ª) está dizendo é ...".Também convém atentar para as generalizações sem garantias e para os jargões técnicos usados para confundir os membros da
equipe.

Algumas declarações podem ser inconsistentes com os dados já obtidos no trabalho de auditoria ou mesmo com os conhecimentos dos membros da equipe
sobre o assunto tratado, assim como outros fatos alegados podem ser apenas suposições. Muitas vezes, a linguagem corporal e a entonação de voz podem
revelar insegurança e ambigüidade no comportamento do entrevistado, indicando respostas evasivas ou não-fidedignas. Logo, as declarações e opiniões do
entrevistado devem ser conferidas. Caso uma resposta não tenha sido expressa de maneira clara e compreensível, deve-se solicitar ao entrevistado que explique
a resposta dada e que ofereça exemplos, se for o caso.

É importante que o entrevistado seja previamente informado que suas respostas serão anotadas para consulta posterior, assegurando-lhe que os registros feitos
serão precisos. É aconselhável que um membro da equipe de auditoria seja encarregado da tarefa de anotar as respostas do entrevistado, o que permitirá que os
demais membros da equipe se concentrem no desenvolvimento da entrevista.

A tarefa de anotar as respostas do entrevistado é bastante subjetiva, mas alguns pontos devem ser observados:

não escrever tudo que é dito;
não escrever ininterruptamente;
algumas vezes, deve-se evitar fazer anotações , especialmente quando o entrevistado foi encorajado a falar livremente;
anotar pontos-chave e palavras soltas;
usar notação gráfica;
certificar-se que as anotações são legíveis;
usar idéias-chave.

 

3.1.4. Conclusão

Ao término da entrevista, os membros da equipe de auditoria devem recapitular as informações recebidas, verificando se todas as perguntas foram respondidas e
resumindo os principais pontos abordados, para que o entrevistado possa corroborar, complementar ou modificar as declarações feitas.

A entrevista não deve ser encerrada de forma abrupta, mas sim positivamente, de tal modo que o entrevistado perceba que as informações concedidas foram de
valia para a auditoria, devendo-se agradecer a ajuda recebida. Ademais, deve-se atentar para as informações recebidas durante as despedidas, pois é comum
que o entrevistado, nesse momento, acrescente, na forma de comentário informal, dados úteis.

Ademais, esse momento é bastante propício para se obter do entrevistado a indicação de outras pessoas  com quem a equipe de auditoria possa conversar, de
modo a aprofundar os conhecimentos adquiridos na entrevista, abrangendo, inclusive, pessoas que possam contrapor argumentos àqueles apresentados pelo
entrevistado.

É importante que a equipe considere o tempo que será gasto nessa tarefa na elaboração do plano para a entrevista.

 

3.1.5. Registro

Uma entrevista envolve fazer perguntas, escutar e entender as respostas e, finalmente, registrar essas respostas para uso posterior na auditoria. As informações
obtidas na entrevista podem ser fundamentais para o sucesso da auditoria, de forma que a equipe não deve confiar totalmente na sua memória, sendo
recomendável a utilização de um formulário para o registro de entrevista (vide Anexo). Contudo, mesmo esse registro deve ser revisto o quanto antes após o
encerramento do encontro, acrescentando-se informações complementares que não tenham sido registradas no momento da entrevista.

É importante que as seguintes questões possam ser respondidas nessa etapa:

Os objetivos da entrevista foram alcançados?
É necessária a coleta de outras informações sobre o assunto estudado?
É necessária a investigação de outros assuntos?

Na eventualidade de os objetivos da entrevista não terem sido atingidos, a equipe de auditoria pode decidir por uma das seguintes abordagens:

realizar uma nova entrevista, baseada em uma nova linha de questionamento, de modo a coletar informações adicionais sobre o assunto examinado;
partir para uma nova investigação, readequando o plano de trabalho e o rol de entrevistados, com novas perguntas a serem respondidas.

 

3.1.6. Síntese das Etapas Básicas da Entrevista de Col eta de Dados

ETAPAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PREPARAÇÃO Os membros da equipe de auditoria deverão acordar sobre: o objetivo da entrevista; a informação a ser obtida; os
documentos a serem solicitados; e as atribuições de cada membro da equipe no decorrer da entrevista.
Informar o entrevistado com antecedência sobre o propósito da auditoria e sobre o tipo de informação que será
solicitada pela equipe de auditoria.
Preparar um plano de trabalho, discriminando o escopo e a duração da entrevista, bem como a minuta das
principais perguntas a serem respondidas pelo entrevistado.

INÍCIO Estabelecer uma relação de cooperação e confiança com o entrevistado.
Esclarecer os objetivos da entrevista.
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DESENVOLVI-MENTO As perguntas e a linha de questionamento devem ser elaboradas de forma a extrair o máximo de informação no
tempo disponível, devendo ser ajustadas ao longo da entrevista em função das respostas e das reações
não-verbais do entrevistado.
A entrevista deve ser conduzida como uma conversação e não como um interrogatório.
A equipe de auditoria deve evitar o monopólio da palavra, ouvindo o entrevistado com atenção e evitando
interrompê-lo.
Os membros da equipe de auditoria devem mostrar interesse pela opinião do entrevistado, sem demonstrar,
entretanto, qualquer rejeição ou apoio às suas manifestações.
Deve-se evitar perguntas complexas, demonstrações de excesso de conhecimento ou atitudes de superioridade.
A equipe de auditoria deve permanecer atenta à compreensão que o entrevistado teve de cada pergunta feita,
inquirindo-o, quando necessário, sobre qualquer dúvida que tenha surgido.
As declarações e opiniões do entrevistado devem ser conferidas.
O entrevistado deve ser previamente informado que suas respostas serão anotadas para consulta posterior.
Ao anotar as respostas do entrevistado os seguintes pontos devem ser observados: não escrever tudo que é dito;
não escrever ininterruptamente; algumas vezes, deve-se evitar fazer anotações, especialmente quando o
entrevistado é encorajado a falar livremente; anotar pontos-chave e palavras soltas; usar símbolos/gráficos;
certificar-se que as anotações são legíveis; e identificar as idéias-chave.

CONCLUSÃO Os membros da equipe de auditoria devem recapitular as informações recebidas durante a entrevista, verificando
se todas as perguntas foram respondidas e resumindo para o entrevistado os pontos principais abordados no
encontro.
A entrevista não deve ser encerrada de forma abrupta, mas sim positivamente, de tal modo que o entrevistado
perceba que as informações dadas foram de grande valia para a auditoria.
O momento da conclusão da entrevista é bastante propício para se obter do entrevistado a indicação de outras
pessoas com quem a equipe de auditoria possa conversar.

REGISTRO É importante que nessa etapa as seguintes questões possam ser respondidas:
Os objetivos da entrevista foram alcançados?
É necessária a coleta de outras informações sobre o assunto estudado?
É necessária a investigação de outros assuntos?

 

3.2. Entrevista de Coleta de Dados Não-Estruturada

Na entrevista de coleta de dados não-estruturada a equipe de auditoria, além de observar, no que couber, as etapas discriminadas nos itens anteriores, deve, em
relação às tarefas de preparação e condução da entrevista, tomar os cuidados descritos nesta seção.

 

3.2.1. Desenvolvimento das Questões

As questões devem ser previamente ordenadas de acordo com os temas selecionados para a auditoria, o que não significa que o processo da entrevista seja
uma experiência mecânica e formal. Essas questões podem ser classificadas em questões abertas e fechadas, conforme se segue.

 

3.2.1.1. Questões Abertas

As questões abertas são aquelas cujas respostas podem ser dadas de forma livre, encorajando o auditado a falar. Elas são eficientes quando se deseja explorar
mais a fundo um determinado assunto. Há três tipos de questões abertas:

gerais : para obter informações genéricas do entrevistado, a equipe de auditoria deve se valer de questões iniciadas com "explique" ou "descreva";
de procura de opinião : para conhecer atitudes e pensamentos do entrevistado, a equipe de auditoria deve se valer de perguntas como: "Qual a sua
opinião sobre ... ?";
indiretas : também para conhecer atitudes e pensamentos, mas sem recorrer a perguntas explícitas; dependendo do que não foi dito , um membro 
da equipe emite uma opinião geral sobre um assunto e espera comentários do entrevistado.

 

3.2.1.2. Questões Fechadas

As questões fechadas são perguntas que normalmente requerem respostas do tipo "sim/não" ou "falso/verdadeiro". Por serem mais objetivas, auxiliam o
entrevistador a conseguir evidências sobre fatos determinados. Contudo, não devem ser utilizadas quando se deseja obter respostas amplas sobre um
determinado assunto. Há dois tipos de questões fechadas:

dicotômicas : requerem respostas do tipo "sim/não";
de identificação : servem para conhecer ou identificar rotinas e/ou pessoas.

As questões devem ser planejadas de forma que a equipe controle a entrevista, porém estimulando o auditado a falar. No caso de respostas evasivas, a equipe
pode recorrer a pausas  para indicar que espera respostas mais completas.

As questões fechadas costumam produzir respostas curtas e seu uso repetitivo pode sugerir um interrogatório. Para que isso não ocorra, os membros da equipe
de auditoria devem permitir que o entrevistado amplie as suas respostas, fazendo perguntas complementares do tipo: "O quê?", "Quem?", "Como?", "Quando?"
e, especialmente, "Por quê?". Essas perguntas permitem dirimir dúvidas e conhecer detalhes do assunto tratado. Contudo, essa tática também apresenta riscos,
pois as pessoas, em geral, não gostam de ser constantemente solicitadas a dar explicações adicionais.

 

3.2.2. Avaliação das Respostas

Ao longo da entrevista, a equipe pode seguir a regra "75/25", a qual estipula que não mais do que 25% do tempo da entrevista deve ser despendido na
confirmação das declarações do entrevistado, de tal forma que o tempo restante deve ser reservado à escuta e às anotações. (The International Institute for
Training and Education, 1996, p. 67)

Outra regra que pode ser seguida é a "técnica do funil", composta de cinco etapas (The International Institute for Training and Education, 1996, p. 67):

o entrevistado responde a uma questão aberta;a.
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um membro da equipe de auditoria interpreta a resposta para o entrevistado;b.
o entrevistado esclarece e complementa as informações;c.
um outro membro da equipe de auditoria faz um resumo da declaração do entrevistado;d.
o entrevistado confirma ou não, retornando à etapa c caso não haja confirmação.e.

Estudos sugerem que o processo de repetição e confirmação das perguntas ou grupo de perguntas aumenta a eficiência da entrevista em 90%.

 

3.3. Entrevista de Coleta de Dados Estruturada

Na entrevista de coleta de dados a equipe de auditoria, além de observar, no que couber, todas as técnicas discriminadas nos itens 3.1.1 a 3.1.6, deve tomar os
cuidados descritos nesta seção em relação às tarefas de seleção da metodologia de coleta de dados, de desenvolvimento de questões, de realização de
pré-testes, de preparação do entrevistador, de escolha e contato com os entrevistados, de ajuste por não-resposta e de análise dos dados.

A entrevista de coleta de dados estruturada deve ser utilizada em trabalhos que requeiram, de um ou mais entrevistados, respostas padronizadas para um
conjunto definido de informações acerca de um tema específico. A sua principal característica é que o entrevistador não tem liberdade de ajustar, alterar ou
adicionar novas perguntas durante o processo de aplicação, tendo, porém, controle sobre a seqüência de perguntas da entrevista.

Ademais, nesse tipo de entrevista, as perguntas devem ser sistemáticas, claras e consistentes, de modo a minimizar o viés introduzido pelos entrevistadores ou
entrevistados e facilitar a obtenção de informações uniformes, que possam ser comparadas e sujeitas à análise estatística, quando possível.

 

3.3.1. Desenvolvimento das Questões

A elaboração de um formulário de coleta de dados estruturada deve obedecer a um roteiro básico. Inicialmente, elaboram-se questões genéricas. Depois, essas
questões são transformadas em elementos mensuráveis, na forma de hipóteses a ser testadas. Em seguida, é definida a população da qual as informações
serão coletadas. Finalmente, as questões da entrevista são elaboradas de modo a medir as hipóteses formuladas, escolhendo-se aquelas mais apropriadas ao
trabalho. As questões escolhidas devem ser:

relevantes ao estudo;
dirigidas às pessoas pertinentes;
facilmente compreensíveis.

Para assegurar a qualidade dos resultados da coleta de dados estruturada, os seguintes elementos devem ser observados:

a definição clara do público que será entrevistado e dos conceitos que serão utilizados;
a ordenação lógica das questões;
o agrupamento de assuntos similares em blocos;
o controle da confiabilidade e da validade das respostas;
a não-utilização de questões com viés;
a não-inclusão de questões embaraçosas ou capciosas;
a não-utilização de questões que produzam respostas limitadas;
a não-provocação de respostas que suscitem interpretações equivocadas;
a omissão de questões que possam esclarecer respostas dadas a outras questões;
a não-inclusão de termos ou palavras ambíguas, cujos significados variem de acordo com o grupo entrevistado.

Os tipos mais empregados são:

questões fechadas;
questões aparentemente abertas;
questões de preenchimento de lacunas;
questões de múltipla escolha simples;
questões de múltipla escolha com estimação ou escala.

 

3.3.1.1. Questões Fechadas

Em entrevistas de coleta de dados estruturada, as questões fechadas, já tratadas no subitem 3.2.1.2, são utilizadas para forçar o entrevistado a escolher entre
duas opções, facilitando, dessa forma, a tabulação e análise das respostas.

Exemplo:

Os temas abordados neste documento devem ser matéria de treinamento específico?

( ) Sim. ( ) Não.

 

3.3.1.2. Questões Aparentemente Abertas

As questões fechadas podem parecer abertas para o entrevistado quando admitem respostas diferentes daquelas definidas previamente. Esse tipo de questão
permite, especialmente no caso de pré-testes, que a equipe de auditoria verifique quão adequadas são as respostas que supõe prováveis. Caso essa adequação
seja demonstrada, a equipe poderá tabular os resultados, facilitando a análise estatística e evitando o uso da análise de conteúdo (vide item 3.3.6). Para que
essa abordagem tenha sucesso, é fundamental que os membros da equipe conheçam razoavelmente o tema em estudo. Cabe ressaltar que as respostas
definidas previamente não devem ser lidas para o entrevistado, deixando-o livre para emitir a sua opinião.

Exemplo:

Na sua opinião, algum assunto deveria ter sido abordado com maior profundidade neste
documento? [A resposta não deve ser lida] (Escolher todas as alternativas cabíveis)

( ) realização de pré-teste;

( ) análise dos dados;
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( ) seleção e contato com os entrevistados;

( ) desenvolvimento das questões;

()outros(especificar):___________________________________________________.

 

3.3.1.3. Questões de Preenchimento de Lacunas

As questões de preenchimento de lacunas produzem respostas simples e concretas, geralmente na forma de nomes, valores ou freqüências. Devem ser
redigidas com cautela, de maneira a não despertar desconfiança e a não constranger o entrevistado, o que poderia interferir na sinceridade da resposta.

Exemplo:

Nome do Servidor: ___________________________________________________.

Unidade de Lotação: ___________________.

Data de ingresso no TCU? (mm/aa) ___ / ___.

 

3.3.1.4. Questões de Múltipla Escolha Simples

As questões de múltipla escolha simples possuem um conjunto pré-definido de respostas. Caso sejam apresentadas na forma de mostruário, têm a desvantagem
de sugerir a resposta. Ademais, há o problema da dificuldade de memorização, pelo entrevistado, das várias respostas.

Exemplo:

Qual das afirmativas abaixo você considera verdadeira? (Escolher
apenas uma alternativa)

(    ) a equipe de auditoria deve ter sempre a iniciativa da conversa;

(    ) a equipe de auditoria não deve preocupar-se em confirmar as respostas
do entrevistado;

(    ) em uma entrevista a equipe de auditoria deve deixar bem claro seus
conhecimentos sobre o tema;

(    ) a entrevista de apresentação é fundamental em qualquer
trabalho de auditoria.

 

3.3.1.5. Questões de Múltipla Escolha com Estimação o u Escala

As questões de múltipla escolha com estimação ou escala contêm listas de alternativas que definem alguma forma de gradação ou escala. Elas podem ser
classificadas em equilibradas, progressivas e de ordenação simples ou composta, contendo as seguintes características:

Equilibradas : A escala é definida por palavras ou expressões antagônicas.a.

Exemplo:

Com que freqüência você utiliza as Técnicas de Entrevista para Auditorias? (Escolher apenas
uma alternativa)

( ) Sempre. ( ) Freqüentemente. ( ) Algumas Vezes. ( ) Raramente. ( ) Nunca.

 

Progressivas : A escala define intensidades crescentes ou decrescentes, não admitindo respostas negativas.a.

Exemplo:

Como você avalia a organização dos temas desse documento? (Escolher apenas uma
alternativa)

( ) Ótima. ( ) Muito Boa. ( ) Boa. ( ) Ruim. ( ) Péssima.
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De ordenação simples ou composta : A escala classifica pessoas, lugares ou coisas de acordo com um critério específico; os seus pontos podem
indicar quantidades ou qualidades.

a.

Exemplo de ordenação simples:

Numa escala de 0 a 10, qual o grau de qualidade deste documento? (Escolher apenas uma
alternativa)

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

Exemplo de ordenação composta:

Leia com atenção cada indicador e escolha o ponto da escala que melhor descreve a sua
opinião sobre as Técnicas de Entrevista para Auditorias. Marque com um "X" a opção que
melhor representa o seu julgamento.

 
Como você
considera:

Muito 
adequado

Adequado Indiferente Inadequado Muito 
Inadequado

 

 
A abrangência
dos assuntos 
abordados

      

 
O nível da
linguagem

      

 
O tratamento 
dado aos temas

      

 
A apresentação

      

 

3.3.2. Realização de Pré-teste

Na entrevista de coleta de dados estruturada, o pré-teste é fundamental para que se possa determinar se:

as questões são pertinentes;
as questões foram redigidas corretamente;
a entrevista pode ser conduzida da maneira proposta;
o entrevistado tem o conhecimento necessário para responder as questões;
as respostas são válidas.

Os entrevistados escolhidos para o pré-teste devem pertencer à população que está sendo estudada. Convém notar que essas pessoas não devem ser
informadas de que as questões feitas fazem parte de um pré-teste.

Normalmente, o pré-teste é feito pessoalmente, permitindo, por meio da observação direta, o ajuste ou mesmo a reformulação do rol de questões. Um segundo
pré-teste só deve ocorrer quando ocorrem modificações significativas no conteúdo original da entrevista.

Cabe destacar que as informações colhidas no pré-teste não deverão s er usadas no trabalho final , independentemente da qualidade do resultado obtido,
pois o pré-teste visa testar o instrumento de coleta da dados e não recolher informações. Da mesma forma, os entrevistados escolhidos para o pré-teste não
deverão ser novamente entrevistados.

 

3.3.3. Preparo do Entrevistador

O entrevistador deve estar treinado para aplicar as questões da entrevista conforme originalmente determinado, disciplinando-se para não alterar o significado da
pergunta mediante maneirismos verbais ou observações tendenciosas.

Quando os entrevistadores não tiverem participado da elaboração do formulário de coleta de dados estruturada, eles devem praticar a sua aplicação entre si,
para se familiarizarem com o seu conteúdo.

3.3.4. Seleção e Contato com os Entrevistados

Caso a entrevista de coleta de dados estruturada seja aplicada a várias pessoas (p. ex.: uma amostra do conjunto de beneficiários ou clientes de funções,
programas, atividades, projetos, órgãos ou entidades governamentais), recomenda-se que elas sejam selecionadas com o auxílio de métodos estatísticos. Em
seguida, os indivíduos selecionados devem ser consultados acerca da sua disposição de colaborar com o TCU. Essa consulta deve ser feita de modo uniforme,
para que nenhuma informação importante seja omitida. Assim, os objetivos da entrevista e a importância da colaboração esperada devem ser expostas da
mesma forma. Convém frisar que o ideal é que a entrevista seja conduzida no horário e no local da preferência dos indivíduos selecionados.

É importante que seja feito um controle dos contatos mantidos, do qual deverão constar o nome da pessoa contatada, o seu endereço e telefone, a data e hora
do contato e outras observações relevantes, como as razões eventualmente apresentadas para a não-colaboração (vide Anexo). Ademais, também devem ser
registradas as tentativas frustradas de contato. O registro dessas informações propiciará, no período de análise, um melhor conhecimento do perfil dos
entrevistados, bem como permitirá estimar os efeitos da não-participação sobre os resultados.

3.3.5. Ajuste da Não-Resposta
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De posse dos dados coletados e com base nos registros constantes do controle de contatos, deve-se identificar os não-respondentes e analisar o motivo da
omissão de resposta a algumas questões ou da não-participação na entrevista, ajustando-se os dados por meio de métodos estatísticos.

3.3.6. Análise dos Resultados

As informações obtidas em entrevistas de coleta de dados estruturada podem ser analisadas de duas formas: o tratamento estatístico e a abordagem
não-estatística. O primeiro é composto por três fases:

tabulação de freqüências;
análise dos resultados de cada questão;
análise dos resultados do conjunto de questões, procurando identificar subgrupos entre os entrevistados.

No intuito de facilitar o cumprimento das fases acima relacionadas, é recomendável a utilização de uma planilha eletrônica ou de um software estatístico.

Na abordagem não-estatística, tem-se que, quando as respostas não são uniformes ou comparáveis, deve-se utilizar a análise de conteúdo. Esse método
consiste, basicamente, na elaboração de uma lista de categorias de respostas e de regras para associar as respostas obtidas a essas categorias.

 

3.3.7. Síntese das Etapas da Entrevista de Coleta de D ados Estruturada

A entrevista de coleta de dados estruturada é composta pelas seguintes etapas:

formular a questão de auditoria;
determinar a informação requerida;
identificar a população-alvo;
formular as questões, prevendo as possíveis respostas;
selecionar as questões que irão compor a entrevista;
escolher o método de coleta de dados;
planejar a análise dos dados;
preparar o formulário da entrevista;
realizar o pré-teste;
treinar os entrevistadores;
selecionar os entrevistados;
contatar os entrevistados;
aplicar a entrevista;
preparar os dados;
fazer o ajuste em face da não-resposta;
analisar os dados;
interpretar os dados.

 

4. ENTREVISTA DE ENCERRAMENTO

Na entrevista de encerramento, a equipe de auditoria comunica ao responsável pelo objeto auditado a conclusão de seus trabalhos, agradecendo, no que couber,
o apoio prestado e os dados fornecidos. Ademais, quando possível, os achados, conclusões e recomendações constantes do relatório de auditoria também
devem ser apresentados. Nesse caso, os membros da equipe devem discorrer sobre as causas de cada achado e sobre as ações corretivas recomendadas, bem
como sobre os elementos balizadores das conclusões e recomendações, de modo que não haja dúvidas quanto à qualidade técnica, à objetividade e à isenção
do trabalho realizado. Em seguida, deve-se permitir que o auditado contraponha os seus próprios argumentos, o que permitirá verificar se as evidências
coletadas são suficientemente robustas para sustentar as conclusões e recomendações formuladas. Convém notar que a equipe de auditoria deve fixar um prazo
para que o auditado apresente os seus argumentos que seja compatível com aquele definido para o fim da auditoria.

Essas entrevistas devem ser sucintas e construtivas. A sua pertinência dependerá da qualidade do trabalho executado e dos problemas detectados no decorrer
da auditoria.

 

ANEXO

MODELOS DE REGISTRO
DE ENTREVISTAS

 

Tribunal de Contas da União
 

REGISTRO DE CONTATO COM PARTICIPANTES

OBJETO DA AUDITORIA CÓDIGO SPA UNIVERSO AMOSTRA

 

P A R T I C I P A N T E S C O N T A T O

Nº DE
ORDEM

NOME/ENDEREÇO TELEFONE Nº
ALEATÓRIO

DATA/HORA RESULTADO DATA/HORA RESULTADO

1
______________________________ ____________ ___________
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2
______________________________   ____________  ___________  

 

3
_____________________________   ____________  ___________  

 

4
______________________________   ____________  ___________  

 

5
______________________________   ____________  ___________  

 

6
______________________________   ____________  ___________  

Tribunal de Contas da União
 

REGISTRO DE ENTREVISTA

OBJETO DA ENTREVISTA CÓDIGO DO SPA

LOCAL DA ENTREVISTA DATA/HORÁRIO

PARTICIPANTES

SÍNTESE DA ENTREVISTA

 

RESPONSÁVEL PELA MEMÓRIA

LOCAL/DATA

 

ASSINATURA

Tribunal de Contas da União
 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS
④④④④

FINALIDADE ⑤⑤⑤⑤

[Campo destinado à inclusão de solicitações diversas. Ex.: "Assinale a alternativa que corresponda à situação descrita em cada item."] ⑥

 

[Campo destinado à inclusão do rol de questões] ⑦

Especificações :

Papel: A-4.

Margens [esquerda x direita x superior x inferior]: 2,5 x 1,5 x 2,5 x 1,5 cm.

Campo ① : comprimento: 1,8 cm.

Campo : comprimento: 6,5 cm;

letra: Times New Roman, tamanho 12;

formatação do parágrafo: espaçamento de 12 pontos antes.

Campo ③ : comprimento: 0,2 cm.

Campo ④ : comprimento: 8,5 cm;

letra: Times New Roman, 12, caixa alta;

formatação do parágrafo: espaçamento de 12 pontos antes.

Campo ⑤ : comprimento: 17 cm;

letra: Times New Roman, 8, caixa alta, negrito e sombreado;

formatação do parágrafo: espaçamento de 3 pontos antes,

Campo ⑥ : comprimento: 17 cm;

letra: Times New Roman, 12 e sombreado.
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Campo ⑦ : comprimento: 17 cm;

letra: Times New Roman, 12.

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

O Tribunal de Contas da União utilizou as seguintes referências bibliográficas:

 

MAPA DE PROCESSOS1.

KPMG. Desenvolvimento de Técnicas de Auditoria Operaciona l I. (Notas de Aula). Julho 1998.

NATIONAL Audit Office. Are we being served? – A value for money guide . Spring 1999.

 

INDICADORES DE DESEMPENHO E MAPA DE PRODUTOS2.

AUDIT Commission. Direction 98 – Performance Indicators for the Financ ial Year 1999/2000 .

ESCOLA Nacional de Administração Pública. Curso: Elaboração de Indicadores de Desempenho . Brasília, 1996.

KPMG. Output Mapping & Developing Performance Indicators . (Documento do Microsoft Word).

KPMG. Results Oriented Management - ROM . (Apresentação em Microsoft Powerpoint). Spring 1999.

NATIONAL Audit Office. Value for Money – Handbook . Spring 97.

NATIONAL Audit Office. Performance measurement – what to look for in VFM stu dies . Spring 98.

NATIONAL Audit Office. What are taxpayers getting for their money? – A val ue for money guide to examining outputs and outcome s. Spring 1999.

INSTITUTO Serzedello Corrêa. Curso: Elaboração de Indicadores de Desempenho Insti tucional – Fábio Ferreira Batista.  Novembro, 99.

 

TÉCNICAS DE ENTREVISTA PARA AUDITORIAS3.

THE CHARTERED INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND ACCOUNTANCY (1987). Interviewing Techniques for Auditors Training Packag e. Londres.

UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE (1991). Using Structured Interviewing Techniques.  Washington.

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR TRAINING AND EDUCATION (1996). Programa de Auditoria . Washington.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria (1990). Técnicas de Pesquisa . 2. ed. São Paulo: Atlas.


