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JUSTIFICATIVA (RESUMO)

O programa de intercâ mbio do GAO completou 40 anos de existê ncia em 2019. Ao longo desse perı́odo mais de
600 auditores de mais de 100 Entidades de Fiscalizaçã o Superior (EFS) participaram. O TCU tem participado
desde 1982, poré m, com maior frequê ncia a partir da dé cada de 1990.
Em 2019, o programa abrangeu 640 horas de aulas, visitas externas, reuniõ es té cnicas e preparaçã o do paper. O
principal tó pico é auditoria operacional, que responde por mais da metade do programa. Alé m disso, há um
programa abrangente sobre liderança, organizaçã o e funcionamento do GAO e aulas pontuais sobre os demais
instrumentos de fiscalizaçã o, que incluem auditoria financeira, auditoria forense, investigaçã o, representaçõ es
contra licitaçõ es e pagamentos indevidos.
Alé m das aulas, há reuniõ es té cnicas com dirigentes do GAO e um conjunto de visitas a outras instituiçõ es, como o
Congresso dos EUA, a Comissã o de EÉ tica do Governo Federal, o Pentá gono e as Naçõ es Unidas. Em alguns casos
essas visitas ocorreram de forma estruturada, com a realizaçã o de conferê ncias e com palestrantes das instituiçõ es
visitadas. Foi o caso do Banco Mundial e da Controladoria da Cidade de Nova York. També m teve uma conferê ncia
sobre gestã o das finanças federais, organizada pelo GAO e ó rgã os equivalentes aos ó rgã os centrais de finanças,
orçamento e gestã o de pessoas do Governo Federal dos EUA.
Chama atençã o a grande quantidade de pessoas envolvidas no programa. Mais de 300 servidores do GAO
contribuem direta ou indiretamente, o que representa 10% da sua força de trabalho. Esse nú mero abrange
instrutores, orientadores, coordenadores e “sponsors” (servidores voluntá rios que ajudam os participantes a se
ambientarem em Washington DC). A hospitalidade é uma marca registrada do programa.

RELATO

Sobre o GAO
O GAO foi criado em 1921 como um ó rgã o com forte vocaçã o para o controle da contabilidade do Governo Federal.
Poré m, nas ú ltimas dé cadas mudou radicalmente sua missã o e atualmente tem mandato de fiscalizaçã o amplo e
variado, de forma semelhante ao TCU. O GAO é uma das Entidades de Fiscalizaçã o mais parecidas com o TCU, em
razã o das caracterı́sticas nacionais e institucionais dos EUA, incluindo a extensã o territorial, o tamanho da
populaçã o, o estado federado e a variedade de mandatos de fiscalizaçã o.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAFS Q 4, Lt 1, Anexo III, Sala 110 | CEP 70042-900 | Brasília-DF-Brasil | Fone: +55 61 3316-7915 | Fax: +55 61 3316-7522 |
serint.eventos@tcu.gov.br

O Controlador Geral do GAO tem mandato de 15 anos e é escolhido pelo Presidente dos EUA a partir de lista
trı́plice enviada por comissã o do Congresso dos EUA por lideranças do Senado e da Câ mara. O atual Controlador
Geral é o primeiro originá rio da carreira do GAO, iniciou seu mandato há aproximadamente 10 anos.
Em termos de organizaçã o, o GAO possui estruturas estraté gicas semelhantes ao TCU, como Segecex, Segedam e
unidades integrantes da Segepres. O GAO possui um Comitê Estraté gico liderado pelo Controlador Geral e pelos
equivalentes ao Segecex e Segedam, alé m do Conselheiro Geral da á rea Jurı́dica. Esse setor jurı́dico possui 10
conselheiros com competê ncias especı́ficas, que abrangem, pelo menos: decidir sobre representaçõ es contra
licitaçõ es, dar suporte jurı́dico à s equipes de auditoria e prestar assessoria jurı́dica à administraçã o do GAO. Para
cumprir essa missã o, esse setor possuir aproximadamente 200 advogados especializados.
No â mbito da “Segecex” do GAO, há 15 departamentos equivalentes a Secretarias de Controle Externo (Secex).
Algumas com abrangê ncia transversal e outras temá ticas. As unidades transversais tratam de temas como: 1)
licitaçõ es e contratos (incluindo obras e defesa), 2) tecnologia da informaçã o, 3) aná lise de dados, 4) auditoria
financeira, 5) auditoria forense e investigaçã o, 6) macroavaliaçã o (orçamento, pessoal e governança) e 7) mé todos
e pesquisa aplicada. Já as unidades temá ticas abrangem: 1) saú de, 2) educaçã o, trabalho e previdê ncia, 3) defesa
nacional, 4) segurança pú blica e justiça, 5) infraestrutura, 6) mercado financeiro, 7) comé rcio internacional, 8)
recursos naturais e meio ambiente.
Alé m disso, o GAO possui 11 unidades regionais que representam quase um terço da sua força de trabalho. As
unidades possuem equipes especializadas em uma das 15 Secex sediadas em Washington DC. A distribuiçã o das
unidades regionais leva em consideraçã o a presença do Governo Federal entre os 50 estados americanos, o que
inclui recursos orçamentá rios, nú mero de servidores federais e quantidade de imó veis federais. No GAO, tanto na
sede quanto nas regionais, o teletrabalho é a regra. Mais de 90% dos servidores utiliza em alguma intensidade,
mesmo que apenas um dia por mê s.
Em relaçã o à gestã o de pessoas, o GAO possui aproximadamente 3000 servidores, sendo mais de 90% nos
objetivos finalı́sticos da instituiçã o. Há cargos especı́ficos que estã o alinhados à s necessidades institucionais. O
cargo principal é de analista/auditor, mas també m há especialistas (atuá rios, economistas, peritos contadores,
matemá ticos, etc), advogados, investigadores, analistas de comunicaçã o e um cargo administrativo. Em termos de
carreira do auditor, o nı́vel 1 é o de entrada. O nı́vel 2 é o auditor senior. O nı́vel 3 corresponde ao cargo de diretor
na Segecex. Acima desse nı́vel, há uma carreira executiva com seleçã o especı́fica para cargos de secretá rios-gerais
(Chief Operating Officer – COO e Chief Financial Officer - CFO), para os 15 secretá rios e seus secretá rios adjuntos.
Em relaçã o aos processos de auditoria e seus resultados, o GAO tem um processo semelhante, mas com detalhes
interessantes, como, por exemplo, o fato da etapa de relató rio ser denominada “elaboraçã o do produto” e a etapa
de resultados ser amplamente divulgada a partir de painel de monitoramento do está gio de implementaçã o das
recomendaçõ es. Em 2018, o GAO concluiu 633 auditorias, apresentou 1650 novas recomendaçõ es, alcançou ı́ndice
de implementaçã o de recomendaçõ es de anos anteriores pró ximo de 80%, que geraram um retorno de 75 bilhõ es
de dó lares, que representam 124 dó lares para cada dó lar investido no GAO. Alé m disso, de 2600 representaçõ es
contra licitaçõ es analisadas pelo GAO, 600 foram tratadas no mé rito em menos de 100 dias e as demais nã o
passaram da admissibilidade em prazo muito inferior a esse.

Sobre o projeto de auditoria financeira
O principal produto do intercâ mbio é um texto estraté gico que serve de base para a documentaçã o e comunicaçã o
de estudo realizado durante o intercâ mbio. Em regra, esse texto compara uma prá tica no GAO e no paı́s de origem
do participante.
O auditor Tiago Dutra desenvolveu um estudo sobre a eficiê ncia e a efetividade da norma que instituiu a auditoria
financeira de instituiçõ es do Governo Federal dos EUA em 1990, no intuito de identificar riscos e oportunidades à
atual estraté gia de fortalecimento da auditoria financeira no TCU, aprovada pelo Acó rdã o 3608/2014.
O trabalho concluiu que a auditoria financeira nos EUA foi efetiva, pois assegurar a divulgaçã o de informaçõ es
financeiras ú teis, confiá veis e tempestivas. Das 24 agê ncias federais mais relevantes, por abrangerem mais de 95%
do orçamento federal, atualmente 21 tê m uma opiniã o de auditoria sem ressalvas. Isso representa 83% das
despesas federal e 69% do patrimô nio do Governo Federal. As demonstraçõ es financeiras sã o divulgadas em 45
dias. Alé m disso, as informaçõ es financeiras permitem mensurar custos futuros para avaliar sustentabilidade,
custos de oportunidade para avaliar prioridades e a relaçã o custo e benefı́cio para avaliar eficiê ncia de programas
e agê ncias federais.
Alé m disso, o estudo també m concluiu que a auditoria financeira federal é eficiente, pois tem um custo inferior a
0,01% do orçamento das agê ncias auditadas e consomem valor inferior a 10% do orçamento dos ó rgã os de
controle externo e interno do Governo Federal. Nos EUA, o GAO é responsá vel pela auditoria das demonstraçõ es
consolidadas, da Receita Federal, da dı́vida federal e de regulares de mercado. Os ó rgã os de auditoria interna sã o
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os principais responsá veis por auditar demonstraçõ es contá beis individuais de agê ncias federais, poré m, a lei
autoriza a contrataçã o de firmas de auditoria independente, o que atualmente reflete a regra no modelo
americano.
Por fim, o trabalho també m aborda a questã o da frustraçã o de expectativas relacionada à opiniã o de auditoria
financeira e o consequente surgimento de relatos adicionais sobre conformidade financeira de atos de gestã o e
estimativa de pagamentos indevidos no Governo Federal, que em 2018 chegou a 150 bilhõ es de dó lares,
aproximadamente 4% do orçamento federal.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO

Encaminhamentos decorrentes do projeto
1) Modernizaçã o da Instruçã o Normativa que trata do processo de contas anuais, para aumentar a integraçã o
entre contas de governo e contas anuais de ministé rios materialmente relevantes, bem como a integraçã o
entre entidades certificadoras de contas (TCU, CGU e empresas de auditoria independente)
2) Atualizaçã o da estraté gia de fortalecimento da auditoria financeira, para concentrar esforços em
ministé rios materialmente relevantes e aumentar o nı́vel de segurança obtido
3) Integraçã o da auditoria financeira e das fiscalizaçõ es contı́nuas anuais de conformidade de benefı́cios
sociais e da folha de pagamento, no intuito de estimar pagamentos indevidos e avaliar o impacto nas
demonstraçõ es contá beis
4) Centralizaçã o da auditoria financeira em uma ú nica Unidade Té cnica, para assegurar harmonia
metodoló gica na supervisã o e nos produtos decorrentes.
5) Proposiçã o ao Governo e ao Congresso Nacional de demonstrativo de sustentabilidade fiscal, com projeçõ es
de longo prazo de receitas e despesas
6) Proposiçã o ao Congresso Nacional de atualizaçã o da Lei 4320/1964, para adotar boas prá ticas de
governança financeira pú blica, em especial integraçã o do orçamento e da prestaçã o de contas, instituiçã o
de accountability cidadã e digital e adoçã o de padrõ es internacionais de contabilidade e auditoria financeira
pú blica.

Outras informaçõ es ú teis
1) O plano de carreira do GAO pode ser ú til para eventual revisã o do plano de carreira do TCU, com cargos
mais especializados e carreiras mais estruturadas, com incentivos financeiros mais efetivos.
2) As representaçõ es no GAO de licitantes contra licitaçõ es do Governo Federal sã o tratadas em um prazo
má ximo de 100 dias e o ı́ndice de judicializaçã o é baixo. Isso afeta positivamente a tempestividade e a
segurança jurı́dica das licitaçõ es.
3) Dentre as 15 “Secretarias de Controle Externo” do GAO, a Secex denominada “Applied Research and
Methodology” agrupa especialistas que atuam pontualmente nas auditorias, aplicando apenas seu
conhecimento especializado, como, por exemplo, atuá ria, economia, matemá tica, contabilidade.
4) Há um Conselho Jurı́dico com 10 membro e um Conselheiro Geral, que possuem uma equipe pró xima de
200 advogados especializados em administraçã o e polı́ticas pú blicas. Essa especializaçã o parece contribuir
para a tempestividade e efetividade dos serviços jurı́dicos prestados pelo GAO.
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