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Contribuição da Olacefs para o Tema I – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

A posição das EFS da Olacefs em relação a seu papel diante da implementação da 

Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 está em consonância com o grande interesse e o 

empenho que se percebem em diversos fóruns da Intosai e em outras organizações 

multilaterais. Em conformidade com o que está refletido no novo Plano Estratégico da Intosai, 

que aponta a implementação dos ODS como um dos cinco temas transversais fundamentais 

para toda a Organização, a Olacefs elegeu os ODS como um dos principais focos de seu 

trabalho.  

Coerentemente, o tema é um dos dois selecionados para debate e deliberações durante 

a XXVI Assembleia Geral da Organização (outubro/2016). Ademais, conforme se verá adiante, 

uma auditoria coordenada e uma auditoria paralela estão sendo iniciadas para preparar e 

apoiar as EFS da Região no desempenho de sua missão concernente aos ODS. 

A atitude das EFS latino-americanas transparece também em suas respostas a duas 

pesquisas acerca do tema. A primeira pesquisa foi realizada pela organização do XXII Incosai 

como preparação para os debates e deliberações sobre o Tema I do Congresso, “¿Cómo puede 

la INTOSAI contribuir a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las NU?”. Até a data da 

consolidação das respostas para este trabalho, sete EFS haviam encaminhado suas respostas a 

essa pesquisa. A segunda pesquisa foi conduzida pela EFS do Brasil (TCU), para reunir 

informações sobre a visão das EFS acerca dos ODS, tanto para a XXVI Assembleia Geral da 

Olacefs quanto para o XXII Incosai. Nove EFS haviam respondido até a consolidação. 

A pesquisa realizada pelo TCU mostrou, por exemplo, que as EFS membros da Olacefs 

são unânimes em seu interesse em participar de fóruns organizados pela Olacefs acerca da 

avaliação dos sistemas nacionais que serão utilizados pelos governos na implementação dos 

ODS (pergunta 1 – pesquisa do TCU). Outro exemplo que demonstra a atitude das EFS são as 

respostas à seguinte pergunta inserida na pesquisa da Intosai: “¿Pretende su EFS incluir temas 

relacionados con la preparación y/o implementación de los ODS en su país en su próxima 

estrategia de auditoria y/o programa de trabajo?” (pergunta 3 – pesquisa da Intosai). As EFS 

responderam afirmativamente, com exceção de duas que responderam “quizás”, em virtude de 

dependerem de definições governamentais.  

A seguir, passamos a descrever a perspectiva, as primeiras iniciativas e as expectativas 

das EFS da Região e também da Olacefs, como coordenadora dos esforços dessas instituições, 

no tocante à questão dos ODS. Para tanto, vamos dividir esses pontos de acordo com a 

abordagem de trabalho recomendada pela Intosai à qual eles mais se relacionam.  
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Abordaje 1 

 

“Evaluar la prontitud de los sistemas nacionales para reportar sobre el progreso conseguido 

en la consecución de los ODS y, de forma subsiguiente, para auditar su funcionamiento y 

confiabilidad de los datos que producen.” 

 

Pelas respostas ao questionário da Intosai preparatório para o XXII Incosai, pode-se 

observar que a maior parte das EFS respondentes têm a percepção de que os sistemas 

governamentais de seus respectivos países para informar sobre o progresso na implementação 

dos ODS ainda não estão suficientemente preparados. Elas consideram que os preparativos 

para estabelecer um marco ou harmonizar as estratégias, prioridades, políticas e programas 

nacionais para implementar a Agenda 2030 ainda estão em fase inicial (resposta à pergunta 1 

do questionário). As exceções são as percepções das EFS do Brasil e do México. Além disso, 

algumas EFS responderam que não tinham conhecimento sobre o grau de preparação dos 

sistemas governamentais. 

A EFS mexicana informou já ter sido estabelecido no país um Plano Nacional de 

Desenvolvimento, no qual foram indicadas prioridades em matéria de educação, saúde, 

habitação, água e outras áreas. Já a EFS do Brasil informou que o governo brasileiro se 

empenhou para alinhar o plano plurianual 2016-2019 do país com a Agenda 2030. Cabe 

informar ainda que o Brasil está trabalhando na criação do Sistema Nacional de Informações 

Oficiais (SNIO), que integrará todos os órgãos nacionais produtores de informações, visando ao 

estabelecimento de um fluxo único de informações para os organismos internacionais.  

Especificamente quanto aos preparativos para a definição de referências-base para a 

medir os avanços na implementação da Agenda (pergunta 6 da pesquisa da Intosai) e para a 

coleta e validação para o monitoramento e a comunicação sobre o progresso da Agenda 

(pergunta 7), a maioria das respondentes também considera que estão no início. A exceção 

está, novamente, com as EFS do Brasil e México. Numa escala de “1” a “5”, sendo que “1” 

corresponde a nenhum preparativo e “5” a todos, o Brasil respondeu “3” às perguntas 6 e 7, 

enquanto o México respondeu “5” a ambas. 

 A EFS do Brasil informou que o país contatou o PNUD para solicitar auxílio na construção 

de uma primeira pesquisa sobre os dados disponíveis e os indicadores existentes que fariam 

parte de uma estratégia de acompanhamento da implementação dos ODS. A EFS do México 

comentou que “apoya la construcción de indicadores indicativos globales e indicadores 

regionales que permitan contar con herramientas de evaluación de avance entre países” e que 

“ha apoyado fuertemente que la información estadística cuente con datos desagregados por 

ingresos, género, edad, origen étnica, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica, 

etc, capaces de medir niveles de inclusión y bienestar en la era de la revolución de datos. 
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A Olacefs pode contribuir com suas instituições membros no tocante a esse tema, 

coordenando ações voltadas para tornar a percepção das EFS acerca dos arranjos 

governamentais acima referida numa avalição bem embasada. Por meio de uma auditoria 

coordenada, a Olacefs está apoiando seus membros nos esforços para avaliar a preparação dos 

sistemas governamentais destinados a informar a respeito da implementação dos ODS.  

Está em fase inicial, no âmbito da Comissão Técnica Especial de Meio Ambiente da 

Olacefs (Comtema), uma auditoria coordenada cujo objetivo será avaliar a preparação dos 

sistemas nacionais para a implementar os ODS. Os produtos dessa auditoria serão um 

diagnóstico sobre a prontidão do governo no que se refere à implementação dos ODS em um 

tema específico de auditoria ambiental; um relatório consolidado; e a elaboração de um 

método para a avaliação dessa preparação governamental que possa ser replicado por outros 

órgãos de controle.  

De agosto a dezembro de 2016, foram e estão sendo realizadas ações de capacitação 

para os técnicos das EFS participantes dessa auditoria. A capacitação se desdobra em auditoria 

de desempenho e em auditoria em ODS. Nesse mesmo período, vem sendo realizada uma 

auditoria piloto pela EFS do Brasil. Por meio desse piloto, é realizada uma avaliação básica 

sobre a preparação geral do governo brasileiro para implementar os ODS e uma avaliação mais 

aprofundada na preparação específica para a implementação de ODS ligado a um tema de 

auditoria ambiental. Em janeiro e fevereiro de 2017, será discutida e definida a metodologia a 

ser aplicada à auditoria coordenada na América Latina e, a partir de março, a auditoria 

coordenada será executada. Espera-se que os resultados sejam consolidados até o final de 

setembro de 2017.  

A região da Olacefs já acumulou experiência na realização de auditorias coordenadas 

sobre temas de interesse regional. Do início de 2012 até o momento, as EFS latino-americanas 

realizaram onze auditorias coordenadas (algumas ainda em andamento). Temas levantados por 

alguns dos ODS e metas foram ou são objeto de auditorias coordenadas realizadas pelas EFS da 

Olacefs. Entre as auditorias coordenadas em fase de planejamento ou de trabalho de campo, 

podem ser citadas a auditoria sobre obras viárias, cujo objeto está ligado ao ODS 11; a auditoria 

sobre obras de habitações, também ligada ao ODS 11; e a auditoria em indicadores do 

Programa Educação para Todos, da Unesco, ligada ao ODS 4. Entre as auditorias finalizadas, 

podem ser mencionadas as auditorias no Plan Agro 2003-2015, sobre agricultura e vida rural 

(objeto relacionado ao ODS 2), sobre recursos hídricos (ODS 6), áreas protegidas em diferentes 

biomas de países da Olacefs (ODS 15), igualdade e equidade de gênero (ODS 5) e governança de 

TI nas organizações públicas (ODS 9 e 16). 

As auditorias coordenadas constituem uma atividade estabelecida na Região que pode 

dar um suporte valioso às EFS. Como produtos dessas auditorias são elaborados não apenas 

relatórios individuais por cada EFS membro da equipe, mas também relatórios consolidados 
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que agregam resultados. No caso da auditoria organizada pela Comtema para avaliar a 

preparação dos sistemas nacionais para reportar sobre os ODS, esse relatório consolidado 

traduzirá a situação regional da preparação governamental. 

O apoio às EFS por meio da realização de uma auditoria coordenada está em 

consonância com os comentários feitos por algumas EFS em resposta à pergunta 11 da 

pesquisa feita pelo TCU: “¿Le gustaría presentar sugerencias respecto a la manera que la 

INTOSAI y la OLACEFS apoyan las EFS en su actuación relativa a la implementación de los ODS?” 

Foi dito em resposta pela EFS da Costa Rica, por exemplo, que “nos parece importante 

compartir prácticas de los mecanismos empleados por otras EFS para el seguimiento de los 

indicadores de los ODS, (...)” e, pela EFS da Colômbia, que “sería interesante participar en el 

diseño y ejecución de auditorías coordenadas por la OLACEFS en los objetivos definidos y metas 

(...)”. A realização da auditoria coordenada está, igualmente, em harmonia com as respostas 

das EFS da Olacefs à pergunta 12 da pesquisa feita pela INTOSAI: ¿Estaría su EFS interesada en 

participar en auditorías de desempeño cooperativas sobre temas específicos de los ODS?” Todas 

as EFS respondentes disseram “sí”, à exceção da EFS do Equador que respondeu “quizás”, em 

virtude de suas competências estarem atualmente em processo de definição no contexto da 

reforma constitucional ora em andamento.  

Ainda no contexto da abordagem 1, que propugna a avaliação do estágio de preparação 

dos sistemas nacionais para reportar sobre os ODS, bem como a fiscalização do funcionamento 

desses sistemas e da confiabilidade dos dados que produzem, deve-se destacar a importância 

de a EFS estar devidamente capacitada para a tarefa, tema levantado pela EFS do Brasil, o TCU, 

em seus comentários.  

O trabalho a que as EFS estão sendo conclamadas a executar reúne problemas 

complexos e uma quantidade muito grande de dados. Já existem soluções tecnológicas à 

disposição do controle para empreender a avaliação e o acompanhamento propostos. Cabe 

então a cada EFS investir em inovação e em capacitação profissional – inclusive relacionadas ao 

tratamento e à avaliação de dados – para que possa fazer frente ao desafio a elas apresentado. 

Em suas equipes de auditoria, as EFS terão muitas vezes que se valer de soluções tecnológicas e 

conjugar competências na área do negócio auditado, na área de estatística e em mineração e 

análise de dados.  

Obviamente que a atenção das EFS não deve voltar-se apenas à sua própria preparação 

e capacitação. Sua atenção deve dirigir-se também às precondições dos governos para colocar 

em atividade sistemas para reportar sobre a implementação dos ODS. Como as EFS, os 

governos devem investir bastante em capacitação profissional e na formação de equipes 

capazes de lidar eficientemente com inovações tecnológicas. A par disso, os governos devem 

cuidar da qualidade e da confiabilidade dos dados que disponibiliza; visar à transparência e ao 
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estímulo à participação social, inclusive com iniciativas de disponibilização dos chamados dados 

abertos; e se voltar para políticas de inclusão digital.  

Dados confiáveis são capazes de facilitar o monitoramento das ações governamentais, 

dar suporte a processos decisórios, melhorar a distribuições dos recursos públicos, e tornar a 

vida dos cidadãos melhor. Nesse último aspecto, encontra-se também a inclusão digital, 

processo voltado para permitir acesso universal às tecnologias de informação e comunicação.  

 

 

Abordaje 2 

 

“Realizar auditorías de desempeño que examinen la economía, eficiencia y eficacia de los 

programas gubernamentales que contribuyen para aspectos específicos de los ODS.” 

 

A Olacefs tem a capacidade – bem como a intenção – de coordenar atividades que deem 

suporte às EFS no tocante à adoção da segunda abordagem proposta pela Intosai: a realização 

de auditorias de desempenho em programas governamentais chave que contribuam para 

aspectos específicos dos ODS. Duas maneiras de prestar esse apoio às EFS já estão estruturadas 

dentro da Região. São as auditorias coordenadas, já mencionadas anteriormente, e as ações de 

capacitação. 

Na pesquisa encaminhada pela EFS do Brasil aos demais membros da Olacefs, a maior 

parte das instituições respondentes afirmou que os treinamentos oferecidos pela Organização 

contribuíram para a capacitação dos auditores para a realização de auditorias em temas 

cobertos pelos ODS, especialmente os treinamentos oferecidos no âmbito das auditorias 

coordenadas.  

Um dos exemplos citados por mais de uma EFS foi a auditoria sobre indicadores na área 

de educação, que se encontra em realização. As duas ações de capacitação oferecidas no 

âmbito da auditoria coordenada em educação – capacitação em auditoria de desempenho e em 

indicadores de educação – concorreram para ampliar a visão dos técnicos da EFS em questões 

fundamentais na área de educação, objeto do ODS  4. Outro ponto ressaltado nas respostas à 

pesquisa foi que as atividades de capacitação em auditoria de desempenho, levadas a cabo 

como preparação para diferentes auditorias coordenadas, treinam e formam auditores da 

região numa metodologia aplicável a outros trabalhos de auditoria que venham a ser realizados 

em temas incluídos entre os ODS. Observe-se que, em 2013, 64 auditores de EFS da Olacefs 

foram capacitados em auditoria de desempenho. Em 2014, 122 auditores e, em 2015, 91. 

Alguns dos técnicos capacitados, inclusive, tornaram-se instrutores do curso virtual de auditoria 

de desempenho que é oferecido a todas as instituições da Região. 

Não apenas a capacitação, mas também a própria experiência da realização das 

auditorias coordenadas foi citada por EFS pesquisadas como ação que instrumentou as EFS da 
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Região para realizar auditorias de desempenho em temas específicos levantados pelos ODS. 

Considerou-se que a troca de experiências e o aprendizado sobre metodologias para avaliar 

resultados e construir indicadores contribuíram para a preparação das EFS no sentido de 

realizar auditorias conforme proposto na Abordagem 2.  

Cabe observar que, além da auditoria coordenada a respeito da prontidão dos governos 

para reportar acerca da implementação dos ODS, mencionada acima, encontra-se em 

preparação no âmbito da Olacefs uma auditoria paralela sobre os ODS 1 (fim da pobreza), 2 

(fim da fome) e 5 (igualdade de gênero).  

A auditoria será realizada sob a coordenação da IDI e deverá contar com a participação 

de dez EFS da Olacefs: Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicarágua, Paraguai e Peru. O trabalho visa a que cada EFS avalie em seu país a implementação 

de indicadores e metas dos ODS 1, 2 e 5. Procurar-se-á verificar se cada país tem capacidade 

operacional para implementar e monitorar políticas públicas relativas aos três ODS. 

Além dos treinamentos e da execução de auditorias, ainda a participação em ações de 

comitês e comissões da Olacefs foi considerada uma contribuição para a preparação das EFS no 

sentido de auditar temas dos ODS. Algumas das atividades desses grupos promoveram o 

intercâmbio de experiências sobre metodologias em matéria de avaliação de desempenho e, 

também, o desenvolvimento de capacidades profissionais e institucionais. 

O valor das experiências passadas de capacitação e trabalhos de campo como 

preparação para auditorias de desempenho que examinem temas e aspectos referidos pelos 

ODS remete à constatação de que os ODS tratam de vários temas já bem conhecidos e 

estudados pelas EFS. Aliás, já mencionamos anteriormente auditorias coordenadas realizadas 

na Olacefs cujos temas encontram-se entre os ODS. Em virtude da constatação de serem temas 

conhecidos e com o fito de aproveitar todo o conhecimento decorrente das ações de controle 

já conduzidas a respeito deles, foi pensado o “Marco dos Resultados de Auditorias sobre ODS”. 

O Marco, produzido pela EFS do Brasil (TCU), consiste numa metodologia para organizar e 

analisar os resultados de auditorias de desempenho já realizadas sob a ótica de dez fatores de 

risco predeterminados. Esse instrumento pode auxiliar na comunicação dos resultados das 

auditorias de desempenho relacionadas aos ODS de uma forma sistemática e estruturada.  

O “Marco dos Resultados de Auditorias sobre ODS” encontra-se mencionado na 

pesquisa preparatória para a discussão do Tema I do XXII Incosai. Nas questões 10 e 11 da 

pesquisa, foi perguntado se a EFS “estaría interesada en utilizar un cuadro de resultados como 

herramienta de análisis para los resultados de sus auditorías de rendimiento relacionadas con 

alguno de los temas de los ODS” e se “estaría dispuesta a compartir las evaluaciones realizadas 

mediante los marcos de resultados con la comunidad de la Intosai”. As EFS respondentes 
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disseram “sí” para a primeira pergunta. Quanto à segunda, uma EFS respondeu “quizás” e as 

demais, “sí’’.  

Tais reações apontam para a disposição das EFS da Olacefs para trabalhar com 

informações relacionadas com ODS que já sejam de seu domínio, da maneira que está sendo 

proposto. A organização dos resultados obtidos em auditorias passadas dentro do Marco 

proposto permitirá que as EFS trabalhem em determinado tema já munidas de referências 

iniciais e que possam comunicar com clareza a órgãos governamentais e outros stakeholders, 

conforme considerarem pertinente, informações e conclusões reunidas no Marco. 

Por último, cabe comentar as repostas das EFS no que diz respeito à realização de 

auditorias individuais para avaliar a implementação de ODS específicos. Na pesquisa feita pelo 

TCU, foi perguntado: “¿En la planificación de su EFS están previstas auditorías para evaluar los 

resultados de la implementación de ODS específicos?” Entre o grupo de EFS respondentes, já 

planejam auditorias em ODS específicos as EFS do Panamá, (ODS 1, 4, 5, 6 e 15) and Guatemala 

(ODS 1, 2, 4, 8 e 16). A EFS do Brasil está planejando auditorias nos ODS 1, 2 e 5. Algumas 

respondentes explicaram que o planejamento de 2017 ainda não tinha sido elaborado. De 

qualquer modo, a despeito da não inclusão em seus respectivos planejamentos, as EFS 

declararam que já existe discussão dentro de suas instituições sobre o tema. 

 

Abordaje 3 

 

“Evaluar y apoyar la implementación del ODS 16, que trata, en parte, de instituciones 

transparentes, eficientes y responsables.” 

 

A implementação de todos os ODS é um processo dependente da boa governança 

pública. Não obstante, o ODS 16 – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, facilitar o acesso à justiça para todos e construir em todos os 

níveis instituições eficazes e inclusivas que prestem contas – é mais clara e diretamente ligado à 

governança pública, posto que menciona expressamente a construção de instituições eficazes e 

inclusivas. Em vista disso, entende-se que bons resultados em relação ao ODS 16, envolvendo a 

construção de instituições transparentes, eficientes e responsáveis, repercutam 

favoravelmente em outros ODS. Isso fica claro quando se considera que o atingimento dos 

Objetivos pressupõe um trabalho governamental pautado em princípios da boa governança, 

como o primado do direito, a transparência, a integridade e a capacidade de prestar contas.  

 

Considerando que um dos fatores determinantes para a boa governança é a gestão 

financeira eficiente, as EFS podem prestar um serviço importantíssimo ao reforçar a eficácia das 

agências governamentais responsáveis pela gestão financeira pública. No âmbito da 

Abordagem 3 proposta pela Intosai, as EFS são chamadas a procurar compreender as condições 

em que se encontra a gestão financeira pública e a trabalhar para sua melhoria. Observe-se que 
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essa tarefa de analisar as condições governamentais necessárias para implementar e reportar 

sobre os ODS – no caso, as condições da gestão financeira – remete as EFS à primeira das 

Abordagens. 

 

Ao avaliarem a prontidão dos sistemas públicos para reportar sobre a implementação 

dos ODS, as EFS deverão verificar também a prontidão dos sistemas de gestão financeira.  A 

contribuição das EFS nesse particular deverá abarcar a avaliação e a busca do aperfeiçoamento 

dos sistemas financeiros no que ser refere à tempestividade, confiabilidade, exatidão, alcance e 

capacidade de trabalhar com quantidades de dados muito expressivas. Essa ação das EFS 

favorecerá a transparência e a capacidade de prestar contas das instituições governamentais.  

 

O papel das EFS como promotoras de boa governança é reconhecido pelas Nações 

Unidas que, em sua Resolução A/RES/69/228, incentiva os Estados membros e as instituições 

da ONU relevantes a continuar e a intensificar sua cooperação com a Intosai com vistas a 

promover boa governança em todos os níveis pela asseguração de eficiência, “accountability”, 

efetividade e transparência por intermédio de EFS fortalecidas, incluindo a melhoria de 

sistemas contábeis públicos.  

Perguntadas se consideravam a gestão financeira pública e o papel das EFS no seu 

aperfeiçoamento temas que deveriam ser aprofundados em ações da Olacefs (pergunta 7 da 

pesquisa do TCU), as EFS responderam unanimemente que sim. A EFS do Chile, inclusive, 

destacou que é com relação ao ODS 16 que as EFS “pueden tener un aporte más directo en el 

cumplimiento de los objetivos”. Por sua vez, a EFS da Costa Rica destacou que o 

aperfeiçoamento da gestão financeira pública é o “principal insumo para el fortalecimiento de 

la transparencia en la gestión de la Hacienda Pública y promueve de por sí mismo la 

participación y el control político y ciudadano”.  

Como maneiras de a Olacefs trabalhar para aprofundar o tema da gestão financeira, as 

EFS respondentes sugeriram o seguinte: 

• Aproveitar os resultados das auditorias financeiras e de cumprimento orçamentário 

feitas pelas EFS da Região a fim de buscar o aperfeiçoamento ou a especialização desse 

tipo de auditoria. 

• Promover ações de capacitação na área, enfatizando melhores práticas. 

• Incentivar e trabalhar para que todas as EFS desenvolvam temas relacionados com a 

prestação de contas. 

• Considerar o tema da Conta Geral do Estado nas ações de cooperação, tendo em vista 

que nela são consolidadas as informações sobre a gestão financeira e sobre o 

cumprimento dos programas orçamentários. 
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• Compreender e discutir as melhores práticas internacionais em gestão financeira 

pública. 

• Trabalhar para diminuir o atraso na implementação de normas internacionais e na 

consolidação de uma informação financeira confiável e atualizada. 

• Trabalhar para que as EFS contem com melhores ferramentas para a avaliação da gestão 

financeira pública de seus países. 

 

A primeira das sugestões acima está de acordo com a apresentação da Abordagem 3 

constante do “Information Paper” sobre o Tema I, distribuído pela organização do XXII Incosai. 

No documento, assinala-se que a Abordagem “pretende aprovechar los resultados de las 

auditorías financieras y de cumplimiento de las EFS a efectos de evaluar la consecución del 

Objetivo 16 por parte de las diferentes entidades. Los resultados de las auditorías se utilizarán 

para evaluar las prácticas de gobernanza y de gestión financiera de las entidades y para 

informar a la ONU al respecto.” 

As EFS da Olacefs responderam afirmativamente a duas questões relacionadas ao tema 

da avaliação da gestão financeira feitas pela Intosai (à exceção de uma que respondeu 

“quizás”). Uma questão foi sobre o interesse “en evaluar la madurez del sistema de gestión de 

las finanzas públicas en su país según un marco desarrollado por la Intosai” (pergunta 14 da 

pesquisa da Intosai) e a outra sobre o interesse “en monitorear el progreso de su país en del 

desarrollo de su sistema de gestión de las finanzas públicas” (pergunta 15). Na primeira das 

perguntas, está colocada a possibilidade de a Intosai desenvolver um marco para os resultados 

das auditorias financeiras, assim como foi feito em relação às auditorias de desempenho 

(Abordagem 2). As EFS da Olacefs indicaram que, em princípio, aceitariam e se interessariam 

por um instrumento como esse. 

Por último, cabe registrar que o grupo da Olacefs dedicado a estudar e promover a boa 

governança, a Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), em cooperação 

com a Corporación Acción Ciudadana Colombia –AC-Colombia, elaborou uma proposta de 

estruturação e desenvolvimento de um Sistema de Acompanhamento e Fiscalização dos ODS 

baseados nos princípios da boa governança e prestação de contas da “Declaración de 

Asunción”1. A proposta está disponível na página do CTPBG 

(http://buenagobernanza.agn.gov.ar/).  

 

                                                           
1 A “Declaración de Asunción” está disponível em 

http://www.olacefs.com/?s=Declaraci%C3%B3n+de+Asunci%C3%B3n&lang=es&lang=es  
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Abordaje 4 

 

“Ser modelos de transparencia y ‘accountability’ en sus propias actividades, incluyendo 

auditorías e informes.” 

O quarto enfoque trata de como as EFS podem ser modelos de transparência e 

“accountability” e remete ao fato de as EFS precisarem detectar suas fragilidades e 

necessidades para que possam se aperfeiçoar na direção de se tornarem modelos para outras 

organizações. Daí decorre a relevância dos dois instrumentos de avaliação disponíveis na 

comunidade da Intosai, capazes de oferecer diagnósticos institucionais: “Institutional Capacity 

Building Framework (ICBF)”, desenvolvida pela Afrosai-E, e Marco de Medição de Desempenho 

das EFS (SAI PMF). 

No documento de informação sobre o Tema I, elaborado pela Intosai, é aventada a 

possibilidade de se combinarem o SAI PMF e uma versão modificada do ICBF para que seja 

constituído um enfoque eficaz para melhorar o desempenho das EFS e informar acerca dele. 

Seria um marco mundial (ou global) de avaliação de desempenho das EFS.  

Com base nessa ideia, a organização do Incosai perguntou às EFS se apoiariam a ideia de 

dispor de um marco global de medição de desempenho das EFS (pergunta 20). As EFS 

responderam “sí”, com exceção da EFS do Brasil, que respondeu “quizás”, ponderando que “a 

Intosai colocou muitos recursos no desenvolvimento do SAI PMF e que, apesar de a ferramenta 

ainda apresentar lacunas, seu potencial deveria ser totalmente analisado antes que se 

empreendessem planos para uma nova ferramenta (...)”. A Intosai perguntou também se as EFS 

estariam interessadas em participar desse marco global de medição de desempenho e se 

estariam dispostas a facilitar informação sobre a organização e o desempenho da instituição 

para elaborar um informe global sobre o desempenho das EFS (perguntas 21 e 23 da pesquisa 

da Intosai). As EFS responderam afirmativamente às duas perguntas, à exceção de uma que 

respondeu “sí” à primeira, mas “quizás” à segunda.  

As EFS latino-americanas estão bem familiarizadas com o SAI PMF, pois é a Olacefs a 

região da Intosai que realizou o maior número de avaliações piloto nessa fase de testes e 

aperfeiçoamento que precedeu o XXII Incosai. No final de 2015, 12 EFS já haviam aplicado o 

piloto do SAI PMF e 21 haviam enviado auditores a seminários de capacitação no tema, com um 

total de 70 auditores capacitados. A Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e 

Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) concorreu bastante para esses resultados. Desde 2012,  

trabalhou para difundir o SAI PMF na região, bem como para incentivar e apoiar a realização de 

avaliações piloto. Para tanto, a Comissão contou com a cooperação do Grupo de Trabajo de 

Valor y Beneficio de las EFS de la INTOSAI. 

A aceitação da ideia de se utilizar uma ferramenta para avalição global certamente está 

ligada ao fato de as EFS estarem familiarizadas com o SAI PMF. As instituições da Olacefs têm 
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claros os benefícios que a aplicação de um instrumento de autoavaliação pode trazer para o 

seu próprio desempenho e desenvolvimento. Eis alguns comentários feitos por EFS que já 

finalizaram a aplicação piloto, quando perguntadas se “¿Los resultados del MMD (SAI PMF) 

contribuyeron para especificar necesidades de mejora para que su EFS se convierta em modelo 

de transparencia y ‘accountability’?” ( pergunta 9 da pesquisa do TCU): 

� “Sobre todo en mejoras de los procedimientos de auditoria, la garantía de la 

trazabilidad de acuerdo con lo propuesto en la planificación operativa de la EFS y 

la publicación de las medidas de seguimiento tomadas con respecto a las 

disposiciones emitidas en los informes de auditoría.” (EFS da Costa Rica) 

� “Se identificaron brechas y se está elaborando un plan de acción para 

implementar las acciones correctivas.”  (EFS do Peru) 

� “Se establecieron brechas para mejorar en el tema de transparencia y 

responsabilidad de las EFS.” (EFS da Guatemala) 

 

Ainda no que se refere ao desempenho e à abordagem 4, as EFS da Olacefs expressaram 

sua predisposição para participar de revisões de pares. Responderam “sí” ou “quizás” à 

pergunta 24 da pesquisa da Intosai: “¿Estaría su EFS dispuesta a someterse a revisiones entre 

pares cíclicas, realizadas por sua región u outra organización de la Intosai?” 

 

Apoio de organizações externas à Intosai 

  

Cabe mencionar duas respostas ao pedido feito pelo TCU de “sugerencias de sociedades 

nacionales, regionales o Internacionales, fuera de la Intosai, para apoyar las EFS en su 

articulación relativa a la implementación de los ODS”: 

� “Organismos Internacionales como el BID y el Banco Mundial han contribuido 

fuertemente en la generación de una cultura de información financiera pública 

confiable. Asimismo, organizaciones como Transparencia Internacional y la OCD,  

han marcado una pauta en cuanto a los elementos mínimos de un gobierno 

abierto.” (EFS da Costa Rica) 

� “Por una parte, deberíamos estrechar relaciones con todos aquellos organismos 

internacionales, cuyo trabajo diga relación directa con alguno de los Objetivos 

(…).”  
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“Por otro lado, en lo que dice relación con la supervisión del cumplimiento de los 

objetivos a nivel regional, nuestro foco debería estar en la CEPAL, que estará 

encargada de emitir un informe de progreso sobre los avances en materia de ODS 

en América Latina y Caribe, (…).” (EFS do Chile) 

 

As EFS e a inovação tecnológica 

Como membro da Olacefs incumbido de apresentar o entendimento das EFS da 

Região acerca do processo de implementação da Agenda 2030, o TCU deseja dar mais 

uma breve contribuição à discussão do tema, reforçando uma questão que lhe parece 

essencial.  

Ao acompanharem a implementação dos ODS, as instituições de controle estarão 

atuando em ambientes altamente informatizados nos quais as informações são 

produzidas celeremente e em enorme volume. Nesse contexto, as soluções e os 

métodos tradicionais de fiscalização terão papel limitado. As EFS devem se voltar para a 

inovação e trabalhar com o objetivo de se aparelharem, capacitarem seus profissionais 

e lançarem mão de soluções técnicas já existentes para fazer frente à missão que lhes 

cabe.  

Desde o início de 2015, o TCU vem conduzindo um programa interno de estímulo 

à inovação que está influenciando todas as áreas de fiscalização. O desenvolvimento 

desse programa envolve, entre outras iniciativas, a utilização de técnicas avançadas de 

tratamento de dados – incluindo o chamado “Big Data Analytics” – e a introdução de 

mecanismos como auditorias contínuas e fiscalização com análises preditivas.  

Com a rapidez da disponibilização das informações e a possibilidade de serem 

utilizados métodos e técnicas para analisá-las, torna-se possível a realização da 

“auditoria contínua”, ação de fiscalização que ocorre concomitantemente ou logo após 

o evento considerado. Isso significa a detecção tempestiva de questões a serem 

corrigidas. Igualmente o uso de modelos preditivos pode se tornar realidade para as EFS 

graças à possiblidade hoje existente de se aplicarem técnicas analíticas sobre conjuntos 

de transações e informações e, a partir das análises feitas, extrair conclusões que 

permitam antever ocorrências futuras.  Nesse ponto, é importante fazer referência ao 

emprego de algoritmos cognitivos como auxílio significativo para o controle externo. 

Trata-se do mapeamento de relações e reconhecimento de padrões em grandes bases 

de dados que vêm auxiliar os órgãos de controle externo de diferentes modos: em 

avaliações de riscos, em identificação de fraudes e como suporte à produção de 

conhecimentos, entre outros. 
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No TCU, foram desenvolvidos modelos preditivos, baseados em metodologia de 

mapeamento e classificação de risco, para a detecção de indícios de irregularidades na 

descentralização de recursos federais com vistas à identificação de conluios em 

contratações públicas. O Tribunal pretende ampliar a construção de modelos preditivos 

para a classificação de risco para outros objetos de auditoria. 

Paralelamente, o TCU defende e estimula a expansão dos dados abertos no 

âmbito da Administração pública brasileira. A abertura de dados governamentais 

permite o acesso a informações e ações governamentais, facilitando o controle social e 

induzindo à melhoria da gestão pública, ao mesmo tempo que fortalece a democracia. 

Trata-se de uma medida em prol da transparência e de fortalecimento da cidadania. Em 

2015, o Tribunal realizou auditoria para avaliar a abertura de dados em órgãos do setor 

de educação. Esse trabalho resultou em determinações para abertura de bases de 

dados de dois grandes programas nacionais de financiamento educacional. 

Ao citarmos esses avanços institucionais, é importante destacar que o TCU se 

propõe a disseminá-los entre as EFS da nossa e de outras Regiões da Intosai. No âmbito 

desse oferecimento, devemos nos referir especialmente ao Laboratório de Inovação e 

Participação do TCU (coLAB-i), inaugurado em setembro de 2015 como um importante 

instrumento do programa de estímulo à inovação referido anteriormente. Trata-se de 

um núcleo de desenvolvimento de novas tecnologias e fomento ao seu uso e 

disseminação.  

O coLAB-i objetiva incentivar a criatividade, promover o compartilhamento de 

ideias e difundir ações inovadoras. Desde a sua criação, o laboratório vem apoiando as 

unidades técnicas do Tribunal no desenvolvimento de projetos inovadores, na gestão do 

conhecimento de soluções desenvolvidas e promovendo ações de capacitação em 

temas ligados à inovação. O suporte que é dado às unidades internas está sendo 

ampliado para instituições brasileiras e, também, para outras EFS.  

O Tribunal coloca à disposição das demais EFS o coLAB-i, ciente que está do 

impacto positivo que o uso de novas tecnologias pode ter no trabalho dessas 

instituições relativo ao acompanhamento de políticas públicas e da implementação dos 

ODS e, também, dos benefícios que a cooperação técnica pode trazer para todas as 

instituições envolvidas. 

A compreensão e o aproveitamento de todo o potencial da inovação passam por 

uma mudança cultural dentro de cada EFS e também no ambiente externo a ela. A 

mudança na cultura organizacional é um processo gradual que implica a adoção de 

novos valores e envolve alterações na percepção e na atitude de gestores, auditores, 

auditados e demais stakeholders das EFS. Não obstante, o desafio a nós apresentado no 



   

 

14 

 

tocante aos ODS é, para além de uma tarefa prioritária, um estímulo para essa 

transformação no sentido da inovação e da valorização dos avanços da Tecnologia. Cabe 

a todos nós, portanto, responsáveis pelas EFS, empreender esforços na direção da 

mudança desejada. 

 

Conclusão 

 

 Toda a comunidade da Intosai está debruçada sobre a questão de como contribuir da 

melhor maneira possível para a implementação dos ODS e não é diferente com as EFS da 

Olacefs, que se encontram mobilizadas em relação ao tema. Assim como ocorre no tocante a 

outras questões de grande importância que as afetam, as EFS estão buscando na cooperação 

internacional ideias e propostas que possam ser somadas às suas próprias experiências e 

adaptadas às suas realidades nacionais para que possam fazer frente ao grande desafio. As 

respostas e os comentários oferecidos nas pesquisas constituem uma amostra considerável 

sobre como as EFS latino-americanas estão voltadas para a discussão e aprofundamento do 

tema e como contam com a colaboração da Olacefs e das demais instâncias da Intosai para 

debater e identificar meios eficazes para fazer frente ao vasto trabalho de acompanhar a 

implementação, que já se inicia. 

 As EFS da Olacefs têm também suas experiências e sugestões para oferecer ao debate 

em curso na Intosai e que terá no XXII Incosai um momento de especial aprofundamento. Na 

oportunidade das duas pesquisas mencionadas ao longo do presente trabalho, as EFS já 

apresentaram comentários que podem contribuir para as discussões. Transcrevemos, abaixo, 

alguns deles (os grifos nos itens abaixo são nossos): 

 

�  “Las experiencias que podría aportar INTOSAI fortalecerían la gestión gubernamental en 

cuanto a la emisión de estrategias y políticas que posibiliten el cumplimiento de los ODS 

y a nuestra entidad fiscalizadora mediante la generación de metodologías 

estandarizadas de trabajo.” (EFS do Equador – pergunta 5 da Intosai) 

 

� “Es importante tener en cuenta la orientación de INTOSAI para no caer en la tentación 

de que las EFS pudieran aparecer arrogándose funciones o prerrogativas que no le son 

propias. Se debe enfatizar una estrategia colaborativa con las instituciones estatales que 

están liderando el tema y no querer aparecer como ejecutores de planes y políticas.” 

(EFS do Chile – pergunta 10 do TCU) 
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� “Se considera indispensable adelantar de manera coordinada junto con otras EFS un 

ejercicio de priorización de ODS a ser revisado y evaluados inicialmente.” (EFS da 

Colômbia - pergunta 10 do TCU) 

 

� “Con el desarrollo del Manual General de Auditoría, basado en las ISSAIs, se 

implementarían las auditorías de Desempeño y podrían medirse dentro de un marco de 

calidad y mejores prácticas los indicadores de gestión en algunos Objetivos de Desarrollo 

Sostenido.” (EFS do Panamá, em resposta à pergunta 4 da pesquisa da Intosai) 

 

� “Aceptar formalmente los ODS implicará para las naciones diseñar e implementar 

políticas públicas o el rediseño de las actuales, enfocadas a su cumplimiento, por lo que 

la información que se genere en los foros de la OLACEFS sería un referente para, en su 

caso, evaluar la implementación de dichos sistemas nacionales en México.” (EFS do 

México – pergunta 1 do TCU) 

 

� “Nos parece importante compartir prácticas de los mecanismos empleados por otras EFS 

para el seguimiento de los indicadores de los ODS, aun cuando su aplicación puede 

variar dependiendo del contexto de cada EFS. Asimismo, proponemos habilitar foros 

para que las EFS compartan experiencias en su actuación relativa a la implementación 

de los ODS.” (EFS da Costa Rica – pergunta 11 do TCU) 

 

� “Cabe então a cada EFS investir em inovação e em capacitação profissional – inclusive 

relacionadas ao tratamento e à avaliação de dados – para que possa fazer frente ao 

desafio a elas apresentado”. (EFS do Brasil – comentários gerais apresentados na 

pesquisa feita pelo próprio TCU) 

 

 


