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RESUMO 

A presente pesquisa buscou analisar os determinantes da qualidade da Auditoria percebida no 

setor público e da satisfação geral do auditado nos municípios que compõem a Região Integrada 

de Desenvolvimento Econômico do pólo Petrolina-PE e Juazeiro-BA.Por meio de uma amostra 

composta por 134 gestores e servidores públicos municipais das áreas de Contabilidade, 

Orçamento, Finanças e Controladoria Interna e utilizando-se do método de regressão Tobit, foi 

possível notar a existência de associação positiva das variáveis ‘entendimento do auditor sobre 

os sistemas contábeis e o estudo detalhado do controle interno’, da ‘otimização do tempo nas 

atividades de Auditoria’ e a ‘apresentação de relatório compreensível’ com a ‘qualidade da 

Auditoria percebida’. Também foram achados indícios que a ‘satisfação geral do auditado’ está 

relacionada positivamente com a ‘experiência no cargo de auditor’ com o ‘entendimento do 

auditor sobre os sistemas contábeis’ e o 'estudo detalhado do controle interno’, com a 

‘apresentação de relatório compreensível’ e com o ‘contato com a equipe de Auditoria’. Os 

resultados do estudo contribuem para o aprimoramento das discussões acerca da qualidade da 

auditoria no setor público bem como da satisfação geral dos auditados em relação aos trabalhos 

realizados pelos órgãos de controle externo junto às unidades administrativas auditadas no 

âmbito dos municípios. 

 

Palavras-chave: Auditoria no setor público; Contabilidade aplicada ao setor público; 

Percepção dos gestores e servidores auditados. 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em meados da década de 1970, os problemas financeiros enfrentados pelos prefeitos 

das grandes cidades norteamericanas acarretaramem importantes questionamentos acerca da 

qualidade da Auditoria governamental(Samelson, Lowensohn, & Johnson, 2006).A partir de 

então, vários estudos investigaram a qualidade da auditoria tanto no setor privado (e.g., Danos 

& Eichenseher, 1982; Eichenseher & Danos, 1981; Francis, 1984; Francis & Stokes, 1986; 

Francis & Wilson, 1988) quanto no setor público (Baber, Brooks, & Ricks, 1987; Copley, 1989; 

O'keefe, Wetzel, & Engstrom, 1990; Roberts, Glezen, & Jones, 1990; Deis Jr, & Giroux, 1992). 

Sobre o setor privado, Dantas e Medeiros (2014) apontam que desde o estudo de 

DeAngelo (1981), a qualidade da auditoria tem tido muito espaço na literatura internacional, 

mas apenas nos anos 2000 foi que começaram a surgir estudos sobre esse tema no Brasil. 

E no setor público, Carcello, Hermanson e Mcgrath (1992) afirmam que diversos 

estudos têm apontado que a Auditoria tem se tornado cada vez mais relevante para o controle 

da gestão dos recursos estatais, sobretudo diante do atual interesse de combate à corrupção, 

provocada, em grande parte, pela falta de controle adequado sobre a gestão, resultando em ações 



 

indevidas com o uso dos recursos públicos em benefício de si próprio ou de terceiros (Grateron, 

1999). O exercício de atividades profissionais de Auditoria governamental, em sua concepção 

moderna, tem maior foco na utilização de indicadores e parâmetros que são tomados como base 

para avaliar gestão e conseqüentemente o desempenho dos gestores. Assim, essas atividades 

despertam o interesse sobre estudos relacionados com a Auditoria de gestão no Setor Público 

como um instrumento útil à direção para atingir suas metas e objetivos propostos no plano 

estratégico (Grateron, 1999). 

Dado o interesse de majorar a qualidade dos serviços de Auditoria, Carcello, Hermanson 

e Mcgrath (1992) destacam a fundamental relevância de se compreender as percepções dos 

diversos stakeholders, sobretudo, os usuários, e como estas se relacionam com a qualidade 

percebida da Auditoria. Assim, alguns estudos têm buscado incrementar a compreensão sobre 

os determinantes da auditoria e da satisfação do auditado (e.g., Benh, Carcello, Hermanson, & 

Hermanson, 1997; Samelson, Lowensohn, & Johnson, 2006; Modlin & Stewart, 2014), no 

entanto, escassas são as evidências obtidas no contexto brasileiro. 

Considerando o atual processo vivo pelo Brasil de preparação para a edição das Normas 

de Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Auditoria Governamental, que devem convergir 

com as Normas Internacionais de Auditoria Governamental (ISSAIs) emitidas pela 

INTOSAI/IFAC (CFC, 2011), entende-se ser oportuna a condução de estudos focados na 

percepção da qualidade da auditoria e satisfação do auditado no setor público brasileiro. 

Diante do exposto, a presente pesquisa teve por objetivo evidenciar os determinantes da 

qualidade na Auditoria governamental percebida, bem como o nível de satisfação do auditado 

nos governos municipais da Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do 

pólo Petrolina e Juazeiro. Os dados foram coletados in loco por meio da aplicação de 

questionários aos gestores públicos e servidores municipais das áreas de contabilidade, 

finanças, orçamento e controladoria, que tenham desenvolvido suas funções entre 2009 e 2014, 

senso utilizada o método de regressão Tobit como técnica de análise dos dados.  

A presente pesquisa mostra-se relevante a partir do interesse social na prestação de 

contas dos governos e na necessidade latente de maior controle e transparência na gestão dos 

recursos públicos. A discussão e a definição dos determinantes da qualidade da Auditoria 

potencialmente contribuem para melhoraria no planejamento e nas atividades de Auditorias 

externas dos Tribunais de Contas, e o maior controle por sua vez contribuirá para uma melhor 

gestão dos recursos, combate às más práticas de gestão e à proteção do patrimônio do setor 

público. Segundo Diniz (2012), o interesse no julgamento das contas governamentais não pode 

dar-se apenas sob a ótica da eficiência e da razoável duração do processo, mas, sobretudo, 

através da dimensão meta individual, uma vez que o povo é a fonte primária de poder e tem o 

direito de ser informado a qualquer tempo sobre a gestão da coisa pública confiada aos eleitos 

democraticamente, considerando que estes podem ser eleitos por mais de um mandado eletivo. 

A pesquisa contribuiu, também, para as discussões acerca da qualidade da Auditoria no 

setor público no brasileiro, possibilitando avaliar essa qualidade e o nível de satisfação a partir 

do estudo dos determinantes da qualidade na percepção bem como da satisfação pelos 

auditados, partido dos estudos anteriores e adaptando as variáveis a realidade brasileira. Uma 

vez que se definam as variáveis determinantes da qualidade e da satisfação, é possível elaborar 

normas, planejamento e atividades, além da definição da equipe, qualificação e capacitação do 

profissional de Auditoria no setor público. Isso possibilita agregar maior eficiência nos 

trabalhos e melhor qualidade ao resultado final. Além disso, as determinantes da satisfação 

ainda sugerir medidas para uma relação mais producente entre a equipe de Auditoria e o 

auditado. 



 

Além dessa Introdução, a pesquisa está segmentada em quatro tópicos: inicialmente, 

apresenta-se o Referencial Teórico, onde se reporta a contextualização do processo de 

convergência da Auditoria do Setor Público às Normas Internacionais (ISSAIS) e uma breve 

revisão dos estudos empíricos sobre a qualidade da Auditoria no Setor Público. A seguir, são 

apresentados os aspectos metodológicos adotados. Passa-se, então, para o capítulo de análise 

de dados, para, por fim, apresentar-se os resultados do estudo, suas limitações e sugestões para 

pesquisas futuras.      

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Breve Contextualização do Processo de Convergência da Auditoria do Setor Público 

às Normas Internacionais (ISSAIS) 

O processo brasileiro de convergência da contabilidade aplicada ao setor público às 

normas internacionais (IPSAS), editadas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), 

teve início com a edição da portaria do Ministério da Fazenda 184/2008 o que levou o Conselho 

Federado de Contabilidade a editar as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público (Bezerra Filho &Feijó, 2012). 

Posteriormente, foi editada a Resolução 1.328/2011 que reestruturou as Normas 

Brasileiras de Contabilidade (NBC) e, em seu artigo 3º, item IX, as Normas de Auditoria 

Governamental (NBC TAG) que “são as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à 

Auditoria Governamental convergentes com as Normas Internacionais de Auditoria 

Governamental emitidas pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores” (CFC, 2011).  

As Diretrizes para Aplicação de Normas de Auditoria Operacional da Organização 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) escolhidas, foram pela 

primeira vez publicada no ano de 2004 nos idiomas inglês, francês, espanhol, alemão e árabe, 

sendo que, no ano de 2005, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia traduziu as Normas e 

diretrizes para a auditoria operacional baseada na experiência da INTOSAI (Araújo& 

Guerreiro, 2005). Tal documento já prenunciava que os auditores operacionais pudessem 

enfrentar, em seu trabalho, diversidades e ambigüidades consideráveis, sendo necessário 

desenvolver as competências de análise das atividades e das práticas de gestão. Nesse aspecto, 

tornava-se preponderando familiarizar-se com uma grande quantidade de contextos dentro das 

organizações e conteúdos, especialmente o Relatório de Auditoria (Araújo& Guerreiro, 2005). 

E meados de agosto de 2015, foram colocados para audiência pública as minutas das 

Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – NBASP (do Nível 1) desenvolvidas a partir 

das Normas Internacionais de Auditoria das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 10, 

12, 20, 30 e 40 e emitidas pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores – INTOSAI; as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União – NAT; as 

Normas de Auditoria Governamental – NAG; e as resoluções da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, além das normas gerais da Administração Pública 

no Brasil (IRB, 2015).  Segundo Araújo (2010), as NAGs estabelecem orientações básicas para 

disciplinar a atividade de auditoria dos tribunais de contas e subsidia a adoção de procedimentos 

empregados nas práticas modernas de auditoria em consonância com os princípios 

fundamentais de auditoria estabelecidos pela INTOSAI. 

A NAG 1000, que trata das Normas Gerais, também se define os conceitos básicos, tais 

como terminologias e expressões relativas à auditoria no setor público, além de apresentar os 

objetivos gerais e específicos da norma, sua aplicação e extensão e atualização das políticas e 

diretrizes para o tema (IRB, 2010). Quanto às entidades fiscalizadoras, a norma dispõe sobre os 



 

requisitos necessários para que os Tribunais de Contas, quer seja do Estado, do Município ou 

da União, desempenhem seus papéis com foco na economicidade, na eficiência e na efetividade 

da ação governamental, além das suas competências nos termos da Carta Magna e demais 

Legislações pertinentes somadas a esta Norma de Auditoria Governamental segundo a NAG 

1000 (IRB, 2010). A NAG 2000 dispõe sobre os objetivos; o zelo e as responsabilidades; as 

competências; a independência e autonomia do auditor; a estrutura, organização e 

funcionamento; a administração e desenvolvimento de pessoal; e, por fim, a avaliação de 

desempenho institucional e profissional (IRB, 2010). A NAG 3000 é a Norma de Auditoria 

Governamental que trata do Profissional de Auditoria Governamental, apresentando as 

qualificações e obrigações a que estão sujeitas o profissional de auditoria governamental, 

destacando sua competência técnica e profissional, o zelo e a responsabilidade profissional, a 

independência profissional, a ética profissional e o sigilo profissional, as relações humanas, 

comunicação e a necessidade de educação continuada segundo a NAG 3000 (IRB, 2010). 

A Norma de Auditoria Governamental 4000 disciplina que os trabalhos de auditoria 

sejam realizados junto àqueles que tenham sob sua responsabilidade recursos públicos de 

naturezas diversas, como fruto da arrecadação, guarda ou aplicação desses recursos. Essa norma 

também define a auditoria governamental como sendo uma atividade para o controle e avaliação 

e que deve ser realizada de maneira independente e autônoma na Administração (IRB, 2010). 

Segundo preconiza a NAG 4000, o objetivo da atividade de auditoria se distingue dos demais 

órgãos e entidades da Administração Pública, por se dedicar ao controle externo da legalidade, 

legitimidade, impessoalidade, moralidade e publicidade dos atos públicos. A auditoria 

governamental avalia os sistemas de controles internos, a gestão dos recursos e os resultados 

das políticas públicas, observando os princípios da economicidade, eficiência, eficácia, 

efetividade, equidade e preservação ambiental (IRB, 2010).  

É essa mesma norma que define as formas de realização da auditoria em todas as etapas 

e dispões sobre as diretrizes quanto à metodologia, o escopo dos tipos de auditoria e sobre a 

supervisão e do controle de qualidade da auditoria, além dos requisitos necessário à elaboração 

do relatório da auditoria. A NAG 4000 compreende ainda as disposições acerca da metodologia, 

do escopo, do planejamento, da execução, da supervisão e revisão, do controle de qualidade da 

auditoria, da comunicação de resultados e relatório, além dos trabalhos pós-auditoria como o 

monitoramento das recomendações (IRB, 2010). 

O processo de implantação das NBASP, que foram aprovadas em outubro de 2015, tem 

com um dos seus objetivos substituir gradativamente as NATs e as NAGs, de maneira que o 

controle externo do setor público brasileiro atue em harmonia com as melhores práticas 

internacionais (IRB, 2015). As NBASP 12 inovam quanto à eleição de princípios que se 

alinham com a literatura dominante, por exemplo, no princípio 1, tópico 13 da resolução que 

trata do dever dos Tribunais de Contas de preservar a “‘independência de seus membros e 

servidores”. No princípio 2, tópico 21 da norma, afirma-se que o tribunal deve examinar, dentre 

outros, “a eficácia dos controles internos” das entidades auditadas, no tópico 26. No princípio 

3, que o tribunal deve “assegurar uma boa comunicação com as entidades auditadas e outras 

partes interessadas relacionadas”, e segunda a necessidade, informar durante o processo de 

auditoria sobre questões decorrentes dos seus trabalhos. No princípio 4, item 31, que as 

informações sejam relatadas objetivamente e “de forma simples e clara, usando uma linguagem 

que seja compreendida por todas as partes interessadas”. No princípio 5, tópico 36 diz que os 

tribunais “devem assegurar que as expectativas das partes interessadas e os riscos emergentes 

sejam considerados nos planos estratégicos, de negócios e de auditorias, conforme o caso, sem 

afetar sua independência” (IRB, 2015). 



 

O princípio 10, da NBASP 12, trata das questões éticas e o princípio 11, abarca a 

qualidade e da excelência dos serviços, enquanto no tópico 70 deste capítulo, afirma-se que os 

tribunais devem designar profissionais que possuam conjuntamente “a formação, a experiência, 

as habilidades e os conhecimentos técnicos necessários” para realizar trabalhos de auditorias 

com “eficiência e eficácia” (IRB, 2015). A NBASP 40 trata do controle de qualidade das 

auditorias realizadas pelos tribunais de contas e tem como objetivo, segundo o tópico 3, 

colaborar na instituição, estabelecimento e manutenção de “um sistema de controle da 

qualidade de suas auditorias apropriado às suas competências, de forma a responder aos seus 

riscos de qualidade” (IRB, 2015).Quanto à aplicação das NBASP, a “Declaração do Recife”, 

que é uma resolução da ATRICON, por ocasião do XXVIII Congresso dos tribunais de contas 

que foi realizado na capital pernambucana em dezembro de 2015 e que debateu temas diversos 

relativos ao contexto político-institucional, resolveu por fim, implementar a utilização das 

Normas Brasileiras de Auditoria do Setor público (Atricon, 2015). 

 

2.2 Pesquisas Sobre a Qualidade da Auditoria no Setor Público 

A questão da qualidade da Auditoria governamental ganhou relevância e vem sendo 

debatida desde meados da década de 1980 nos Estados Unidos da América, quando um estudo 

Government Accountability Office, realizado no ano de 1986, mostrou que um terço das 

Auditorias examinadas eram precárias. Desde então, houve um debate considerável sobre a 

relação entre os contratos de Auditoria e a qualidade da Auditoria realizada no setor público 

(Lowensohn, Johnson, Elder, & Davies, 2007). 

No início do século XXI, aconcepçãode pura independênciada Auditoriaparecia já estar 

obsoleta, pois num levantamentodas atividades de Auditorianos EUAda General Accounting 

Office (GAO) e da ControladoriaEstadode Israel,descreveu-seas pressões sobre osórgãos de 

Auditoriapara examinarquestões políticassensíveis epara adentrar 

adisputaspartidáriasepessoais entreos funcionários eleitos. A críticadoGAOrecomenda,aos 

legisladores, que se abstenham depedir aoorganismo de Auditoriapara lidar com 

questõespoliticamente sensíveis (Grasso & Sharkansky, 2001).  

Pezet (2008) compreende a Auditoria das contas de governo como parte de um 

movimento internacional de reformas e aponta que os fatores para a qualidade da Auditoria das 

contas públicas resultam da abordagem inferencial e da abordagem indutiva, introduzidos 

sequencialmente pelos grupos de natureza organizacional e habilidades e competências 

humanas. 

Embora para o autor, os dois grupos de fatores da qualidade da Auditoria sejam 

a‘capacidade de organização’ e as ‘habilidades humanas’,para alinhar essas determinantes 

como ferramentas de qualidade no processo de Auditoria necessita-se de uma abordagem mais 

ampla que integre outras ferramentas de avaliação e controle da qualidade de acordo com os 

determinantes propostas e para garantir o nível de qualidade (Pezet, 2008). 

Carcello, Hermanson e Mcgrath (1992) entendem que é importante compreender as 

percepções de usuários e preparadores e como elas se relacionam com a qualidade da Auditoria, 

pois, a partir desse mapeamento, é possível a promoção, por parte das empresas de Auditoria, 

de um trabalho de melhor qualidade o que, por conseqüência, acarretará em maior nível de 

satisfação dos usuários. 

Em estudo sobre as determinantes da satisfação dos clientes de Auditoria, Benh et al. 

(1997) concluiu que os clientes da Auditoria querem muito mais do que uma opinião, pois 

também querem agilidade, envolvimento proativo em seus negócios, envolvimento de 

executivos, experiência no setor; comunicação e planjamento eficazes etc.   



 

Behn, Carcello, Hermanson e Hermanson (1997) encontraram uma relação positiva 

entre diversos dos atributos de qualidade da Auditoria previamente identificado na literatura e 

a satisfação do cliente, bem como identificou que a capacidade de resposta às necessidades do 

cliente, envolvimento executivo, eficaz e interação contínua com o comitê de Auditoria, 

realização de trabalho de campo, experiência no setor e experiência prévia com o cliente estão 

positivamente associados com o grau de satisfação do auditado. 

O estudo de Samelson, Lowensohn e Johnson (2006) se estende à pequisa prévia da 

qualidade da Auditoria e a satisfação do auditado nos setores governamentais e foi desenvolvido 

com modelos independentes de regressãodequalidade da Auditoriapercebida e a 

satisfaçãoauditado.  

Quanto a satisfação do auditado no setor público, os resultados da pesquisa de Samelson, 

Lowensohn e Johnson (2006) indicam que a maioria dos determinantes da satisfação dos 

auditados relatadas no estudo de Behn et al. (1997) para o setor privado, também são aplicáveis 

ao setor público. 

No que se refere à qualidade da Auditoria percebida, foram identificados os seguintes 

atributos de qualidade da Auditoriado setor privado que também se aplicam no setor público: 

perícia do auditor; atenção para auditada; necessidades de programação; devido cuidado 

profissional; conduta do trabalho de campo; e ceticismo profissional (Samelson, Lowensohn& 

Johnson, 2006). 

O estudo de Samelson, Lowensohn e Johnson (2006) apontou a existência de associação 

positiva da perícia do auditor, capacidade de resposta para o cliente, o profissionalismo, a 

compreensão de sistemas cliente, e estudo dos controles internos com a qualidade da Auditoria 

percebida.  

Quanto a satisfação do auditado, o estudo de Behn et al. (1997) apontou evidências de 

associação positiva entre experiência de trabalho do controlador corporativo com o auditor atual 

e satisfação do cliente, bem como indícios da existência de uma relação entre a mudança do 

auditor e satisfação, por outro lado identificou também uma relação negativa entre o ceticismo 

do auditor e a satisfação do cliente. Vale ressaltar que no referido estudo o padrão geral dos 

resultados destaca um importante papel as relações e comunicações na promoção da satisfação 

do cliente 

A satisfação do auditado foi positivamente relacionada no estudo Samelson, Lowensohn 

e Johnson (2006) com especialização do auditor, capacidade de resposta para o cliente, 

envolvimento do gerente de Auditoria, a compreensão de sistemas do cliente e estudo dos 

controles internos. Ainda segundo os autores, empresas Big 5 não foram associadas com níveis 

mais elevados da qualidade da Auditoria percebida ou da satisfação geral do auditado, apesar 

da cobrança de taxas de Auditoria significativamente mais elevadas (Samelson, Lowensohn, & 

Johnson, 2006). 

O estudode Modlin e Stewart (2014) concluiu que até àquele momento, nos Estados 

Unidos, não havia nenhuma investigação para abordar as contribuições do pessoal do governo 

local para o processo de Auditoria. Os resultados de sua pesquisa indicaram que um maior 

envolvimento do gerente ou administrador do município, maior dedicação do pessoal ao 

processo de Auditoria e a experiência do diretor financeiro, contribuem para a satisfação com 

aAuditoria.  

O estudo de Lino e Aquino (2016) demonstra que os Tribuinais de Contas, que atuam 

no nível regional no Brasil, possuem estruturas e formas de atuação diferentes, que uma vez 

combinadas, essas duas variáveis estariam associadas com a qualidade dos trabalhos de 

auditoria realizados. 



 

 

3 METODOLOGIA 

Quanto à tipologia, a pesquisa tem natureza essencialmente descritiva. A pesquisa 

descritiva tem como principal objetivo descrever características de uma população ou fenômeno 

ou o estabelecimento de relação entre as variáveis (Gil, 1999).  

Quanto à sua abordagem, a pesquisa mostra-se predominantemente quantitativa e 

quanto aos procedimentos, à pesquisa foi operacionalizada por meio de aplicação de 

questionários com os gestores e servidores das administrações auditadas pelos seus respectivos 

tribunais de contas.  

A pesquisa tomou como base o modelo aplicado no estudo de Samelson, Lowensohn e 

Johnson (2006) adicionado de variáveis independentes propostas por Carcello, Hermanson e 

McGrath (1992) e Behn et al. (1997), e outras variáveis que foram inseridas no presente estudo 

com base em outras fontes da literatura ou nas Normas de Auditoria Governamental (NAG).  

No Quadro 1, apresenta-se as variáveis dependentes e independentes do estudo de 

Samelson, Lowensohn e Johnson (2006) bem como as demais variáveis incluídas no presente 

estudo: 

 

 

 

Samelson, Lowensohn e Johnson (2006) Estudo Atual 

Nome Construto Nome Construto 

Variáveis Dependentes Variáveis Dependentes 

HIQUAL Qualidade percebida de Auditoria HIQUAL Qualidade percebida de Auditoria 

OSAT Satisfação geral com a Auditoria OSAT Satisfação geral com a Auditoria 

Variáveis Independentes Variáveis Independentes 

ATEN Mandato da empresa de Auditoria 

como auditor do governo 

ATEN A equipe de Auditoria tinha experiência 

no exercício no cargo de auditor do 

Tribunal de Contas 

EXPERT A equipe de Auditoria tinha a expertise 

necessária em contabilidade pública e 

Auditoria para auditar efetivamente 

governo 

EXPERT A equipe de Auditoria tinha expertise em 

contabilidade e Auditoria no setor público 

para auditar a administração 

SCHED A equipe de auditores sensível às 

necessidades de planejamento do 

governo 

SCHED A equipe de auditores foi sensível às 

necessidades de planejamento da 

administração 

INDEP A equipe de Auditoria manteve 

independência na aparência e no fato 

INDEP A equipe de Auditoria manteve 

independência na aparência e no fato 

DPCARE A equipe de Auditoria agiu com a 

diligência profissional durante toda a 

realização do trabalho de Auditoria 

DPCARE A equipe de Auditoria agiu com ética e 

diligência profissional durante toda a 

realização do trabalho de Auditoria 

MGRTIME O gerente estava ativamente envolvido 

no planejamento e condução da 

Auditoria 

MGRTIME O coordenador da equipe estava 

ativamente envolvido no planejamento e 

condução da Auditoria 

ACCTSYS Entendimento da equipe de auditores de 

sistema de contabilidade do governo foi 

adequado 

ACCTSYS O entendimento da equipe de auditores 

sobre o sistema de contábil da entidade foi 

adequado 

ICS O estudo da equipe de Auditoria de 

controles internos do governo foi 

detalhista 

ICS O estudo sobre o sistema de controles 

internos da entidade foi detalhista 

FIELDW Um múltiplo “campo de trabalho” 

compreendendo ACCTSYS e ICS 

FIELDW Um múltiplo “campo de trabalho” 

compreendendo ACCTSYS e ICS 

 



 
SKEPT A equipe de Auditoria manteve uma 

atitude de ceticismo profissional durante 

todo o trabalho de Auditoria 

SKEPT A equipe de Auditoria manteve uma 

atitude de ceticismo profissional durante 

todo o trabalho de Auditoria 

B5 A empresa de Auditoria é um dos Big 

Five 

DTC Qual tribunal de contas audita a gestão do 

município (TCM-BA ou TCE-PE)  

  

Não incluído no estudo 

CONT A equipe de Auditoria manteve contato 

permanente com o auditado durante os 

trabalhos 

  

Não incluído no estudo 

PRZ Durante os trabalhos, a equipe de 

Auditoria deu prazos exeqüíveis para 

apresentação da documentação 

complementar necessária. 

  

Não incluído no estudo 

OTIM A equipe de Auditoria aproveitou bem o 

tempo no desenvolvimento das suas 

atividades 

  
Não incluído no estudo 

REL A equipe de Auditoria apresentou um 

relatório compreensível  
Quadro 1. Resumo das Variáveis dos Estudos 
Fonte: Adaptado de Samelson, Lowensohn e Johnson (2006)   

Elaborado pelo autor 

 

Samelson (2007) concluiu que a variável Big Five (B5), embora muitas vezes utilizado 

como uma Proxy para uma maior qualidade de Auditoria em pesquisas anteriores, não se 

mostrou uniformemente associada ao aumento da qualidade da Auditoria percebida no seu 

estudo (Samelson, 2007). A presente pesquisa substituiu essa variável B5 pela variável TC, 

para indicar o respectivo tribunal de contas dos municípios do estado da Bahia e Pernambuco 

que é o responsável pela Auditoria externa no município, respectivamente TCM-BA ou TCE-

PE. 

Sobre a variável ‘CONT’, que não constava do estudo de Samelson, Lowensohn e 

Johnson (2006), os autores Modlin e Stewart (2014) apontaram como resultado de sua pesquisa 

que um maior envolvimento gerente ou administrador do município, maior dedicação do 

pessoal ao processo de Auditoria e a experiência do diretor financeiro, contribuem para uma 

maior satisfação de Auditoria externa, assim, optou-se por incluí-la no presente estudo. Por fim, 

foram ainda acrescentadas, exploratoriamente nesta pesquisa, as variáveis ‘PRZ’, ‘OTIM’ e 

‘REL’. 

Para mensuração das variáveis, utilizou-se a escala Likert de cinco pontos com atributo 

de valores para cada resposta conforme a seguir: Discordo Totalmente -1, Discordo 

Parcialmente – 2, Indiferente – 3, Concordo Parcialmente – 4 e Concordo Totalmente – 5. A 

variável ‘DTC', por ser uma variável categórica (TCM-BA, TCM-PE), foi tratada como uma 

variável dummy nos modelos de regressões. Os modelos estimados são apresentados nas 

equações 1 e 2: 

 

HIQUAL = b0 + b1ATEN + b2EXPERT+ b3SHED+ b4INDEP+ b5DPCARE+ b6MGRTIME 

+ b7FIELDW+ b8SKEP+ b9OTIM + b10REL+ b11DTC + Ɛ (eq. 1) 

 

OSAT = b0 + b1ATEN + b2EXPERT+ b3SHED+ b4MGRTIME + b5FIELDW+ b6SKEP+ 

b7PRZ + b8CONT+ + b9REL + b10 DTC + Ɛ (eq. 2) 

 

Como as variáveis dependentes (HIQUAL e OSAT) assumem valores oscilantes entre 

1 a 5, adotou-se o método de regressão Tobit, conhecido também como regressão censurada.  

Extensão do modelo Probit, o método Tobit é indicado em situações onde a variável 



 

dependente: é censurada (existem informações apenas para parte das observações); ou quando 

tem sua variabilidade restrita a um intervalo de valores (Gujarati, 2000). 

A pesquisa envolveu os gestores ordenadores de despesa (secretários municipais, 

presidentes de autarquias, fundações ou empresas públicas ou equivalentes) e servidores das 

áreas de contabilidade, orçamento, finanças e de controladoria interna, aos quais foram 

aplicados questionários de maneira presencial nos oito municípios da RIDE, no período de 

Março a Julho de 2015.  

Utilizou-se uma amostragem por conveniência (ou não probabilística) que totalizou 134 

questionários validados e as respostas representam a percepção individual de cada respondente 

pela experiência vivida nos períodos de 2009 a 2014 no exercício de suas funções públicas 

conforme delimitação da pesquisa. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Análise da Qualidade Percebida de Auditoria (HIQUAL) 

Preliminarmente, não foram notados casos de outliers multivariados, no entanto, 

relativo aos missing values, notou-se a existência de 5 (cinco) casos, sendo esses tratados 

utilizando o método de substituição pela média das demais observações da respectiva variável.  

Na Tabela 1, apresenta-se a estatística descritiva (média e desvio padrão) das variáveis 

compreendidas no primeiro modelo (HIQUAL): 

 
Tabela 1:  

Estatística Descritiva (Amostra Total = 134) 

  

Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Estatística Estatística Estatística Estatística 

HIQUAL 2,00 5,00 4,13 0,82 

ATEN 2,00 5,00 4,24 0,82 

EXPERT 2,00 5,00 4,24 0,77 

SCHED 1,00 5,00 3,75 0,92 

INDEP 2,00 5,00 4,25 0,83 

DPCARE 2,00 5,00 4,45 0,81 

MGRTIME 1,00 5,00 4,14 0,99 

FIELDW 1,00 25,00 15,84 6,09 

SKEPT 1,00 5,00 4,02 0,92 

OTIM 2,00 5,00 4,28 0,81 

REL 2,00 5,00 4,09 0,79 

DTC 0,00 1,00 0,66 0,48 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

A estatística descritiva do modelo demonstra que a variável ‘FIELDW’ destaca-se com 

a média mais elevada (acima de 15, 835), no entanto, justifica-se em decorrência desta ser fruto 

da iteração de outras duas variáveis ‘ACCTSYS’ e ‘ICS’. A variável ‘DTC’ apresentou a menor 

média, com um valor de 0,66 (variável Dummy), indicando a existência de maior ocorrência de 

municípios ligados ao tribunal de contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE); seguida da 

variável ‘SCHED’ (com média inferior a 3,75). As demais variáveis apresentaram média 

oscilantes entre 4 a 4,5, com desvios médios próximos a 0,80 (com exceção da variável 

FIELDW).  

Por meio da análise da matriz de correlação, notou-se a existência de correlações 

estatisticamente significante, porém, moderadas (correlação média de 0,33), permitindo 

concluir pela inexistência de multicolinearidade entre as variáveis independentes do modelo.  



 

Ainda acerca do diagnóstico da multicolinearidade, na Tabela 2, são reportadas as 

estatísticas VIF (Variance Inflation Factor). Como todos os valores reportados encontram-se 

abaixo de 5 (cinco) que é o teto reportado na literatura, reforça-se a conclusão de ausência de 

multicolinearidade entre as variáveis independentes. Também foram verificados os demais 

pressupostos (normalidade dos resíduos e homocedasticidade dos resíduos), não sendo 

identificadas quaisquer incompatibilidades. 

Na Tabela 2 reporta-se o resultado da regressão Tobit tendo a Qualidade Percebida de 

Auditoria (HIQUAL) como variável dependente: 
 

Tabela 2:  

Estatísticas do Modelo Múltiplo da Qualidade Percebida de Auditoria 

  

Coeficientes 

(B) 

Erro Padrão 

Robusto 
Estatística - t Sig. 

95,0% Intervalo de 

Confiança para B 

VIF 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

ATEN 0,179 0,184 0,970 0,333 -0,185 0,542 1,898 

EXPERT 0,086 0,086 0,520 0,602 -0,240 0,412 1,790 

SCHED  -0,018 -0,018 -0,160 0,873 -0,248 0,211 1,290 

INDEP -0,009 -0,009 -0,060 0,951 -0,301 0,282 1,516 

DPCARE -0,089 -0,089 -0,650 0,516 -0,358 0,181 1,960 

MGRTIME 0,047 0,047 0,420 0,678 -0,177 0,271 1,492 

FIELDW 0,033 0,033 1,730* 0,086 -0,005 0,071 1,383 

SKEPT 0,123 0,123 1,030 0,305 -0,113 0,359 1,141 

OTIM 0,286 0,286 2,180** 0,031 0,027 0,545 1,474 

REL 0,515 0,515 3,690*** 0,000 0,239 0,791 1,466 

DTC 0,046 0,046 0,250 0,806 -0,325 0,417 1,147 

Constante -0,824 -0,824 -1,120 0,265 -2,281 0,632 
 

Nota: Estatística F de 6,45, significante a 0,000. Pseudo𝑅2 de 0,158, sigma = 0,962 (0.115 de erro padrão). 6 

observações censuradas à esquerda, HIQUAL<=2; 80 observações não censuradas; 48 observações censuradas à 

direita, HIQUAL>=5 

Onde, *, **, *** é estatisticamente significante ao nível de 10%, 5% e 1% respectivamente 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Inicialmente, analisando a estatística F da regressão, que testa a existência de relação 

estatisticamente significativa entre a variável dependente e as variáveis explicativas, a 

probabilidade, quando a hipótese nula é verdadeira, de ser obtida uma estatística F igual ou 

superior a 6,45corresponde a 0,001, permitindo concluir que pelo menos uma das variáveis 

independentes é significativamente diferente de zero e como tal, contribui para a explicação da 

variância total da percepção da qualidade de Auditoria. 

Quanto à interpretação dos parâmetros do modelo, pode-se notar que as variáveis 

‘FIELDW’, ‘OTIM’ e ‘REL’ mostraram-se positivas e estatisticamente significantes, 

permitindo concluir que contribuem positivamente na percepção da qualidade de Auditoria. 

Assim como no estudo de Samelson, Lowensohn e Johnson (2006) , a variável 

‘FIELDW’, como já demonstrado anteriormente, é composta pela interação de duas variáveis, 

a saber: a ‘ACCTSY’ que é o entendimento do auditor sobre o sistema contábil; e ‘ICS’ que é 

a realização do estudo detalhado nos sistemas do controle interno do órgão auditado. Vale 

salientar que no estudo de Samelson, Lowensohn e Johnson (2006) essa variável já havia se 

mostrado significante, evidenciando, segundo os autores, a boa impressão dos pesquisados 

acerca dos trabalhos realizados na fase de planejamento da Auditoria. 

A variável ‘OTIM’ refere-se à otimização do tempo aplicado nos trabalhos de Auditoria, 

ou seja, se, na percepção do auditado, a equipe de Auditoria aproveitou bem o tempo disponível 



 

no desenvolvimento das suas atividades. Segundo a NAG 1117 e NAG 4300, desde a etapa de 

planejamento da Auditoria, onde é definida a estratégia a programação dos trabalhos, 

estabelecida a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem realizados, também 

são determinando os prazos, as equipes de profissionais e outros recursos para que, por sua vez, 

os trabalhos sejam eficientes, eficazes e efetivos, e realizados com qualidade, no menor tempo 

e com o menor custo possível.  

A NAG 3308.5.3, orienta que se deve aplicar todos os procedimentos de Auditoria 

governamental recomendados conforme cada tipo de Auditoria especificamente e não se 

desviar deles, nem comprometer a qualidade, a extensão e os objetivos dos exames, nem por 

pressões de tempo e programação nem por outras influências (IRB, 2010).  

Embora esta não houvesse sido medida do estudo de Samelson, Lowensohn e Johnson 

(2006),os resultados do estudo mostraram que a variável ‘OTIM’ apresenta-se positivamente 

significante em relação à qualidade da Auditoria percebida. 

A variável ‘REL’, que trata da percepção do auditado sobre a compreensibilidade do 

relatório elaborado pela equipe de Auditoria, compreende uma importante etapa do processo de 

Auditoria pois,conforme preconiza a NAG 4700 (IRB, 2010), ao final dos trabalhos de 

Auditoria governamental, quando concluídos, deve-se comunicar e divulgar os resultados da 

Auditoria em caráter formal aos usuários, por meio de um relatório que possui uma série de 

ritos formais, que vão desde o tratamento dado ao destinatário até a forma final da edição do 

texto contido no referido relatório. 

O relatório tem duas funções básicas: comunicar as constatações do auditor 

governamental e subsidiar as tomadas de decisões, segundo a NAG 4702 (IRB, 2010). Segundo 

o presente estudo, essa variável também está associada positivamente com o modelo de 

regressão.  

Concluída a análise da qualidade percebida de Auditoria (HIQUAL), a seguir, analisa-

se a satisfação geral com a Auditoria (OSAT). 

 

4.2 Análise da Satisfação Geral com a Auditoria (OSAT) 

Na Tabela 3, apresenta-se a estatística descritiva (média e desvio padrão) das variáveis 

compreendidas no segundo modelo Tobit que trata da satisfação geral com a Auditoria: 

 
Tabela 3:  

Estatística Descritiva (Amostra Total = 134) 

  

Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Estatística Estatística Estatística Estatística 

OSAT 2,00 5,00 4,04 0,83 

ATEN 2,00 5,00 4,24 0,82 

EXPERT 2,00 5,00 4,24 0,77 

SCHED 1,00 5,00 3,75 0,92 

MGRTIME 1,00 5,00 4,14 0,99 

FIELDW 1,00 25,00 15,84 6,09 

SKEPT 1,00 5,00 4,02 0,92 

PRZ 1,00 5,00 4,03 1,03 

CONT 2,00 5,00 4,08 0,88 

REL 2,00 5,00 4,09 0,79 

DTC 0,00 1,00 0,66 0,48 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Mais uma vez, percebe-se que a variável ‘FIELDW’ apresenta a maior média (15,84) 

enquanto a variável ‘DTC’ apresenta a menor média (0,66), seguida pela variável SCHED com 



 

o valor de 3,74. Relativo à dispersão, as variáveis apresentaram desvios padrões médio de 0,84 

(com exceção de ‘FIELDW’).  

Também por meio da análise da matriz de correlação,notou-se a existência de correlação 

positiva, estatisticamente significante e relativamente moderada (média de 0,40) entre as 

variáveis propostas neste modelo, logo, conclui-se pelo alinhamento do comportamento 

esperado frente aos dados empíricos bem como a inexistência de problemas relevantes de 

multicolinearidade entre as variáveis. 

As estatísticas de multicolinearidade (VIF) das variáveis contidas neste modelo, 

conforme apresentadas na Tabela 4, assim como no modelo anterior, apresentaram valores 

abaixo do teto de 5 (cinco) previsto na literatura,possibilitando concluir pela ausência de 

multicolinearidade entre as variáveis independentes.  

Continuando as análises dos demais pressuposto, quer seja normalidade dos resíduos e 

homocedasticidade dos resíduos, não foram notados empecilhos à existência de problemas. 

Na Tabela 4 estão apresentadas as estatísticas da regressão Tobit que tem como variável 

dependente satisfação geral com a Auditoria: 

 
Tabela 4:  

Estatísticas do Modelo Múltiplo da Satisfação Geral com a Auditoria 

  

Coeficientes 

(B) 

Erro Padrão 

Robusto 
Estatística - t Sig. 

95,0% Intervalo de 

Confiança para B 

VIF 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

ATEN 0,320 0,145 2,200** 0,030 0,032 0,608 1,898 

EXPERT 0,036 0,183 0,190 0,846 -0,326 0,397 1,790 

SCHED 0,161 0,099 1,620 0,107 -0,035 0,357 1,290 

MGRTIME -0,014 0,098 -0,140 0,889 -0,207 0,180 1,516 

FIELDW 0,046 0,020 2,260** 0,026 0,006 0,086 1,960 

SKEPT -0,026 0,101 -0,260 0,796 -0,225 0,173 1,492 

PRZ -0,107 0,111 -0,960 0,337 -0,327 0,113 1,383 

CONT 0,324 0,131 2,470** 0,015 0,064 0,584 1,141 

REL 0,384 0,118 3,250*** 0,001 0,150 0,618 1,474 

DTC -0,108 0,183 -0,590 0,554 -0,470 0,253 1,466 

Constante -0,846 0,713 -1,190 0,238 -2,258 0,565 1,147 

Nota: Estatística F de 7,19, significante a 0,000. Pseudo 𝑅2 de 0,197, sigma = 0,875 (0.087 de erro padrão). 8 

observações censuradas à esquerda, HIQUAL<=2; 85 observações não censuradas; 41 observações censuradas à 

direita, HIQUAL>=5 

Onde, *, **, *** é estatisticamente significante ao nível de 10%, 5% e 1% respectivamente 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Dado que o valor reportado de 7,19, significante a 0,000 para a estatística F, conclui-se 

que pelo menos uma das variáveis independentes é significativamente diferente de zero e, como 

tal, contribui para a explicação da variância total da percepção da qualidade de Auditoria. 

Relativo à interpretação dos parâmetros do modelo, pode-se notar que as variáveis ‘ATEN’, 

‘FIELDW’, ‘CONT’ e ‘REL’ mostraram-se positivamente significantes, indicando assim, que 

se associam positivamente ao grau de satisfação geral com a Auditoria. 

A variável ‘ATEN’ trata das experiências dos membros da equipe de Auditoria no 

exercício no cargo de auditor, essa variável apresentou resultado distinto do constatado por 

Samelson, Lowensohn e Johnson (2006), que não notaram relação significante na relação dessa 

experiência com a satisfação do auditado, mas no presente estudo mostrou-se significante, ou 

seja, quanto maior a experiência da equipe, maior o grau de satisfação. 



 

A variável ‘FIELDW’,que combina entendimento sobre os sistemas contábeis e estudo 

sobre a o funcionamento dos controles internos, mostrou-se positivamente significante também 

para a satisfação geral com a Auditoria, resultado esse,alinhado ao estudo de Samelson, 

Lowensohn e Johnson (2006). 

A variável ‘REL’, que representa a percepção sobre a compreensibilidade do relatório 

elaborado pela equipe de Auditoria, também apresentou associação positiva com a variável 

satisfação geral com a Auditoria, assim como na qualidade da Auditoria percebida.  

Por fim, a Variável ‘CONT’,que diz respeito ao contato que a equipe de Auditoria 

manteve com o gestor (auditado) durante os trabalhos, também se mostrou positivamente 

associada à satisfação geral com a Auditoria. Essa variável é importante pois, conforme trata a 

NAG 4700 (IRB, 2010), o profissional de Auditoria governamental pode no curso da execução 

de seus trabalhos, comunicar-se oralmente ou por escrito com o auditado, a fim de buscar a 

solução de pendências não significativas para a formação de sua opinião, no que se refere às 

operações ou transações examinadas. 

Assim como no estudo de Modlin e Stewart (2014) que evidenciou que um maior envolvimento 

gerente ou administrador do município e maior dedicação do pessoal ao processo, contribuem 

para uma maior satisfação de Auditoria externa, nesse estudo, a variável ‘CONT’ mostrou-se 

positivamente significante para a satisfação geral com a Auditoria. 

Ressalta-se, por fim, que ambos os modelos (HIQUAL e OSAT) foram reestimados via 

Regressão Múltipla por Mínimos Quadrados Ordinários, não sendo notadas alterações 

significativas nos coeficientes estimados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade da Auditoria, ainda vem sendo discutida nas últimas décadas, apresentando 

um longo caminho a percorrer, especialmente no Brasil, onde as normas são frágeis e estão em 

fase de consolidação, sobretudo no aspecto normativo das atividades e do profissional da 

Auditoria governamental, bem como no que trata a mensuração e avaliação dos ativos do setor 

público.  

Vive-se, no Brasil,um processo,de caráter experimental, de integração às normas 

internacionais de Auditoria governamental, dentro do projeto das NAG, pela Associação dos 

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor 

Público e mais recentemente, as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – NBASP 

(IRB, 2015). 

Nesse contexto, a presente pesquisa analisou a relação de um conjunto de variáveis 

como a qualidade da Auditoria percebida e a satisfação geral com a Auditoria. Foram 

contemplados gestores e servidores que mantiveram relação direta com o Tribunal de Contas 

em seus respectivos estados, quer seja Bahia ou Pernambuco, onde está situada da RIDE, no 

entanto, atentou-se para os gestores e servidores, efetivos ou temporários, que exerceram seus 

ofícios nos últimos cinco anos, no período que compreende entre 2009 e 2014.  

Através da aplicação de questionários com itens operacionalizados via escala Likert de 

5 pontos e utilizando método de regressão Tobit, foram obtidos indícios empíricos que 

permitem concluir pela existência de associação positiva das variáveis ‘entendimento do auditor 

sobre os sistemas contábeis e o estudo detalhado do controle interno’, da ‘otimização do tempo 

nas atividades de Auditoria’ e a ‘apresentação de relatório compreensível’ com a ‘qualidade da 

Auditoria percebida’, bem como que a ‘satisfação geral do auditado’ está positivamente 

relacionada com a ‘experiência no cargo de auditor’ com o ‘entendimento do auditor sobre os 

sistemas contábeis’ e o 'estudo detalhado do controle interno’, com a ‘apresentação de relatório 

compreensível’ e com o ‘contato com a equipe de Auditoria’. 



 

Na percepção dos auditados, conhecer o funcionamento dos sistemas de contabilidade, 

ou seja, o processo de registro e geração informacional da contabilidade, bem como elaborar 

um estudo primoroso sobre o funcionamento dos sistemas de controle internos na unidade 

potencialmente contribui positivamente na qualidade da Auditoria realizada e também na 

satisfação do auditado, exigindo,portando, do profissional da Auditoria, um significativo 

conhecimento da realidade local, das normas e fluxos das atividades e dos respectivos controles 

interno. 

Embora, até então, os estudos de satisfação de Auditoria externa entre os governos locais 

apresentaram um vínculo definido entre a satisfação do auditado e a especialização dos seus 

quadros auditores (Modlin & Stewart, 2014), a presente pesquisa apresentou indícios de que a 

expertise em contabilidade governamental (embora seja imprescindível entender o 

funcionamento do sistema contábil), não mostrou-se associado nem à percepção da qualidade, 

nem à satisfação do auditado. 

É importante relatar que não foram obtidos indícios empíricos da existência de relação 

direta entre a formação ou qualificação do indivíduo auditor com a qualidade percebida ou a 

satisfação do auditado com o trabalho realizado. No entanto, a experiência no cargo e a boa 

comunicação, quer seja no contato com o auditado, quer seja por meio de um relatório de boa 

assimilação, além do conhecimento da realidade local, no que tange ao sistema contábil e o 

estudo dos controles interno mostraram-se significantes para a satisfação do auditado. 

Além da expertise, os demais fatores que não apresentaram relação positiva com a 

satisfação geral do auditado foram: a sensibilidade as necessidades de planejamento da 

administração;o envolvimento do coordenador da equipe de Auditoria;ceticismo profissional; 

prazos razoáveis concedidos para apresentação de documentação complementar; e qual o 

tribunal de contas responsável. 

A pesquisa apresentou limitações quanto a sua população e quanto à amostragem. A 

população ficou restrita aos gestores e servidores das áreas afins (contabilidade, finanças, 

orçamento e controladoria interna) que nos atuaram 08 (oito) municípios da RIDE do pólo de 

Petrolina-PE e Juazeiro-BA no período de 2009-2014 (cinco anos). A amostra se deu por 

conveniência e a pesquisa foi realizada in loco, não possibilitando, portanto,acesso a todos os 

gestores que ordenam despesas ou servidores que tenham sido exonerados dos cargos ou 

funções em data anterior a aplicação dos questionários. Outra limitação quanto à amostra, é que 

em alguns municípios, especialmente os menores, possuem administração mais centralizada e 

mais concentrada e papel de ordenador de despesa é desempenhado por número reduzido de 

gestores. 

A título de recomendações para futuros estudos, sugere-se ampliar a pesquisa com 

entidades que são auditadas pelos seus respectivos Tribunais de Contas dos Estados ou dos 

Municípios de outras unidades da federação do país e o Tribunal de Contas da União, a fim de 

aferir a qualidade percebida e a satisfação geral dos auditados e assim, contribua para o 

melhoramento do planejamento e da execução dos trabalhos de Auditoria dessas entidades, bem 

como, de maneira geral contribua com o processo de normatização da Auditoria governamental 

que se encontra em desenvolvimento no país. 
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