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RESUMO 

 

A gestão da informação nas organizações públicas deve ser direcionada ao alcance dos 

objetivos organizacionais, ao atendimento do interesse da sociedade e ao cumprimento das 

determinações legais. Nesse sentido, para a realização do gerenciamento das informações 

pessoais dos servidores públicos, praticado primordialmente no âmbito da gestão de pessoas 

da organização, deverão ser assegurados os direitos de acesso à informação e à inviolabilidade 

da intimidade, observando suas características gerais enquanto informação pública e suas 

restrições. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é auditar com base nos riscos a gestão das 

informações pessoais realizada na Diretoria de Administração de Pessoal (DAP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Este objetivo é operacionalizado 

mediante os seguintes objetivos específicos: a) analisar a legislação e os normativos legais da 

UFRN pertinentes à gestão da informação pessoal; b) identificar os riscos associados à gestão 

das informações pessoais dos processos administrativos eletrônicos de aposentadoria e pensão 

por morte; e c) propor recomendações que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão das 

informações pessoais na DAP/UFRN com base nos riscos. Para alcançar tais objetivos, foi 

realizada uma associação entre o método de auditoria de inteligência proposto por Carvalho 

(2010) e a auditoria interna governamental baseada nos riscos. Assim, o estudo proposto foi 

desenvolvido como uma pesquisa de natureza aplicada, com finalidade descritiva e 

abordagem qualitativa, tendo como estratégia de pesquisa, a pesquisa-ação, a qual 

proporciona ações conjuntas entre pesquisador e participantes, com base na coleta de dados 

mediante pesquisa documental, observação participante, entrevista e grupo focal. Os dados 

foram analisados por meio da análise de conteúdo. O exame sistemático do gerenciamento das 

informações pessoais dos servidores e pensionistas, com direcionamento para avaliação das 

diversas legislações, do ambiente organizacional, além da verificação das boas práticas 

adotadas e da identificação de constatações e dos riscos associados aos processos, subsidiaram 

a elaboração das recomendações que poderão contribuir para o aperfeiçoamento da gestão das 

informações pessoais na DAP/UFRN. 

 

Palavras-chave: Gestão da Informação Pessoal. Informação Pessoal. Auditoria de 

Informação. Auditoria baseada em Riscos. Auditoria de Inteligência.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The management of information in public organizations must be directed towards the 

achievement of organizational objectives, meeting the interests of society and meeting legal 

requirements. In this sense, for the management of the personal information of public 

servants, practiced fundamentally within the scope of the organization's people management, 

the rights of access to information and the inviolability of intimacy must be ensured, 

observing its general characteristics as public information and its restrictions. Thus, the 

general objective of this research is to audit, based on risks, the management of personal 

information carried out at the Personnel Administration Directorate (DAP) of the Federal 

University of Rio Grande do Norte (UFRN). This objective is operationalized through the 

following specific objectives: a) to analyze UFRN legislation and legal regulations relevant to 

the management of personal information; b) to identify the risks associated with the 

management of personal information in the electronic administrative processes of retirement 

and pension for death; and c) to propose recommendations that contribute to the improvement 

of the management of personal information in DAP / UFRN based on risks. To achieve these 

objectives, an association was made between the intelligence audit method proposed by 

Carvalho (2010) and the internal governmental audit based on risks. Thus, the proposed study 

was developed as a research of an applied nature, with a descriptive purpose and qualitative 

approach, with research-action research as the research strategy, which provides for joint 

actions between researcher and participants, based on data collection through documentary 

research, participant observation, interview and focus group. The data were analyzed through 

content analysis. The systematic examination of the management of the personal information 

of employees and pensioners, with the objective of evaluating the different laws, the 

organizational climate, in addition to verifying the good practices adopted and identifying the 

findings and risks associated with the processes, supported the elaboration of the 

recommendations that can contribute to improving the management of personal information at 

DAP / UFRN. 

 

Keywords: Personal Information Management. Personal Information. Information Audit. 

Risk-based audit. Intelligence Audit.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão da informação na administração pública é direcionada a prover 

informações de qualidade que atendam às necessidades do cidadão, bem como, prestar 

contas à sociedade, tornar mais transparentes as ações dos órgãos públicos, aumentar a 

produtividade, reduzir os custos e orientar o uso das informações com o objetivo de 

cumprir as atribuições legais.  

Esta temática, tem recebido destaque, devido as exigências da transparência 

pública, materializada na Constituição Federal (CF/88), a qual gerou uma grande 

quantidade de desdobramentos legais referentes à gestão pública baseada em princípios 

constitucionais como a publicidade (BRASIL, 1988). 

No âmbito do executivo federal, no qual as universidades federais estão 

incluídas, foi elaborada a Lei de Acesso à Informação (LAI) e os decretos que a 

regulamentam e que assegura o acesso às informações públicas, produzidas, ou sob a 

guarda do poder público, a todos os cidadãos, ressalvadas as exceções de restrição 

(BRASIL, 2011). 

Assim, a estratégia do acesso à informação pública no contexto das organizações 

está diretamente vinculada à gestão da informação, visto que, para que ocorra a 

divulgação de forma ágil e adequada é necessário que a informação seja gerenciada em 

todos os aspectos envolvidos desde a sua produção, organização, tratamento, 

classificação, distribuição, até sua efetiva disponibilização (JARDIM,2012).  

Nesse contexto, estão enquadradas as informações pessoais dos servidores 

ativos, inativos e pensionistas, objeto desta pesquisa, que estão sob a guarda das 

organizações e que devem ser geridas conforme previsão legal, observando a garantia 

do acesso como obrigação constitucional, que concerne além da disponibilização das 

informações solicitadas, o gerenciamento de forma transparente, tratamento da 

informação, proteção, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso 

(BRASIL, 2011). 

Dessa maneira, a presente pesquisa, estuda a gestão das informações pessoais 

dos servidores e pensionistas federais, realizada por uma organização pública, 

considerando suas obrigações legais de guarda, acesso, uso e tratamento dessas 

informações. Portanto, está fora do escopo desta investigação a gestão das informações 

pessoais realizada pelo próprio indivíduo, mas somente na perspectiva organizacional. 



 

15 

As informações pessoais são definidas, pela legislação, como aquelas 

informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável e seu tratamento 

deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e 

imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais (BRASIL, 2012). 

Desse modo, realizar o gerenciamento das informações pessoais dos servidores 

públicos, requer compreender os limites do direito ao acesso à informação e ao direito à 

privacidade. De tal modo, é preciso observar os requisitos de tratamento e controle, sob 

os critérios legais e de vulnerabilidade aos riscos, para atender as exigências do 

princípio da publicidade e da inviolabilidade da intimidade. 

A transparência das informações pessoais dos servidores deve ocorrer a partir da 

investidura do cargo público com a posse até a vacância do cargo, pelas diversas 

situações possíveis, como exoneração, demissão, aposentadoria, entre outros. Neste 

ínterim, as informações sobre os direitos e vantagens concedidos em toda sua vida 

funcional, como remuneração, gratificações, adicionais, licenças, afastamentos e 

progressões devem ser gerenciadas de modo transparente. Assim, as decisões 

administrativas tomadas, de concessões de direitos ou cumprimento de obrigações, 

envolvem o gerenciamento das informações legais e de cunho pessoal do servidor.  

Os direitos e obrigações estabelecidos quanto às informações pessoais dos 

integrantes da administração pública, foram transformados e evoluíram diante das 

mudanças socioeconômicas, políticas e tecnológicas nos critérios da publicidade e da 

restrição. Pois, sua classificação foi alterada de caráter sigiloso para de eventual 

restrição, o que implica no acesso com prevalência do interesse público, exceto as 

informações relativas à vida privada e a intimidade que deverão ser protegidas. De tal 

forma, não existe proibição de publicações dessas, mas proteção do uso e divulgação 

indevida da privacidade individual dos servidores (BRASIL, 2011). 

Portanto, para estudar o gerenciamento dessas informações se faz necessário 

ampliar as percepções das atividades diárias de tratamento dos dados, de modo a 

contemplar a cultura informacional que apresenta o padrão de comportamento dos 

indivíduos em relação à informação, assim como a forma que esta é tratada pela 

organização (DAVENPORT, 1998).  

Também é preciso verificar o conhecimento dos agentes públicos e suas 

constatações a respeito do impacto de suas ações para o interesse coletivo da sociedade, 

para a organização pública e para a vida pessoal e profissional dos servidores 
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envolvidos. De modo que é preciso ampliar a atividade de gestão de pessoas na 

administração pública, de burocrática e operacional, para uma área estratégica que 

gerencia o capital humano das organizações como seus principais ativos.  

Assim, para que as informações circulem no ambiente da organização, e seja 

dado devido acesso é essencial que exista um ambiente de compartilhamento e ainda, 

que esta seja gerenciada em todo seu ciclo de vida. Desta maneira, considerando o 

grande volume de informações recebidas, produzidas e acumuladas em decorrência das 

atividades administrativas, uma forma eficaz de proceder no gerenciamento é baseando-

se na gestão dos processos de informação, realizando o mapeamento, desde seu contexto 

de produção, tramitação e uso, até a sua destinação final. De tal modo, é possível 

minimizar equívocos e incertezas, e seria uma forma eficaz de se fazer gestão. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA  

Nesse sentido, assim como as demais organizações, as universidades necessitam 

de informações rápidas, confiáveis, atualizadas, acessíveis e pertinentes, visando 

cumprir adequadamente não só suas funções finalísticas, de ensino, pesquisa e extensão, 

mas também as atividades meio, que são as administrativas (UFRN, 2019). 

Nesse contexto, insere-se a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), como integrante do poder público e instituição pública de ensino. No âmbito 

da UFRN, existe a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) órgão de gestão 

administrativa da política de gestão de pessoas da Universidade. Conforme, os 

indicadores de gestão de pessoas de 2019, o relatório de governança do Tribunal de 

Contas da União (TCU), indicador que também é utilizado como norteador do plano 

anual da Pró-Reitoria, classificou a UFRN como aprimorado no Índice de Governança 

de Pessoas (resultado de 80%) e no Índice de capacidade em Gestão de Pessoas 

(resultado de 86%). Assim, a UFRN ocupou o primeiro lugar no ranking das instituições 

de ensino em ambos os índices (UFRN, 2019).  

A Diretoria de Administração de Pessoal (DAP), local da pesquisa, que 

compõem a estrutura administrativa da PROGESP, é uma unidade de gestão 

especializada na administração de pessoal da UFRN, que realiza o gerenciamento de 

informação dos profissionais da instituição, visando proporcionar informação, de forma 

objetiva, pertinente e atualizada para garantir o cumprimento da legislação vigente, 

assim como a proteção devida. Dessa forma, pela necessidade da materialidade 
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envolvida e pela criticidade, faz-se necessário esforço de constante aperfeiçoamento dos 

procedimentos informacionais.  

Além disso, é necessária a observação do caminhar da transição da cultura de 

segredo para a cultura de acesso, na perspectiva de tratamento e procedimentos 

adotados. Visto que, conforme a CGU (2011) na cultura de segredo, a gestão pública é 

pautada pelo princípio de que a circulação de informações representa riscos. Isso posto, 

esta pesquisa pretende entender e mensurar os reais riscos, as incertezas e as 

possibilidades de impactos negativos associados ao gerenciamento das informações 

pessoais na DAP/UFRN, na perspectiva da cultura de acesso e da legislação vigente.  

Nesse sentido, cabe salientar que esta pesquisa se beneficiou do diagnóstico 

inicial sobre o conhecimento das práticas de disponibilização das informações pessoais 

a terceiros, o qual foi elaborado a partir de uma auditoria de inteligência realizada na 

DAP/UFRN. Nessa auditoria foi evidenciada a insegurança e carência informacional a 

respeito da legislação, resultando na falta de padronização e decisões baseadas na 

experiência pessoal e da chefia, além da observação de características da cultura de 

informalidade e de segredo da diretoria (FONSECA; CARVALHO; NAZARENO; 

LEITE; GUEDES, 2019). 

Deste modo, a partir da prática de trabalho na diretoria e do diagnóstico de 

estudo anterior, foram percebidas algumas circunstâncias e questões que necessitam de 

análise e avaliação para orientação eficiente aos servidores como: a) melhoria do 

entendimento do fluxo das informações e dos procedimentos, de maneira que possa 

orientar as ações que precisam ser realizadas, além da proteção, disponibilidade, 

integridade e da confiabilidade das informações dispostas; b) o fomento da cultura da 

transparência a favor do controle social; c) o comportamento favorável dos servidores 

públicos frente à LAI, entre outros igualmente relevantes. Dessa forma, a prestação de 

serviço ocorrerá com clareza, segurança e com tratamento igual para todos. 

Portanto, o problema dessa pesquisa pode ser formulado através da seguinte 

questão: Como aperfeiçoar a gestão das informações pessoais realizada na 

DAP/UFRN considerando os riscos? 

Para responder ao questionamento desse estudo foi utilizado o método de 

auditoria de inteligência associado à auditoria interna governamental baseada nos riscos, 

para aplicação no contexto da administração pública, relacionando-os com o 
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gerenciamento da informação pessoal, como forma de conduzir o processo de avaliação 

do ambiente informacional e dos recursos de informação.  

Portanto, para a contribuição prática do gerenciamento das informações pessoais 

dos servidores realizado pela DAP/UFRN, foram estudadas as inter-relações entre o 

contexto organizacional, a legislação e as atividades para verificação dos pontos críticos 

e proceder com recomendações necessárias para aperfeiçoar a gestão, de modo a sanar 

possíveis problemas e facilitar as tomadas de decisões dos agentes públicos.  

No entanto, devido à impossibilidade de verificação de todas as informações e 

processos sob a guarda da diretoria, foram delimitados como objeto de análise os 

processos administrativos eletrônicos de aposentadoria e pensão por morte, devido a 

relevância destes, sendo possível assim, identificar os riscos associados aos processos, 

observar suas particularidades e adaptações necessárias.  

Sob essa perspectiva, a seguir são apresentados os objetivos da presente pesquisa. 

1.2 OBJETIVOS  

Esta pesquisa se propõe a alcançar os objetivos descritos a seguir, como forma 

de responder à problemática, sendo o objetivo geral auditar com base nos riscos a 

gestão das informações pessoais realizada na DAP/UFRN.  

Esse objetivo é operacionalizado mediante os seguintes objetivos específicos: a) 

analisar a legislação e os normativos legais da UFRN pertinente à gestão da informação 

pessoal; b) identificar os riscos associados à gestão das informações pessoais dos 

processos administrativos eletrônicos de aposentadoria e pensão por morte; e c) propor 

recomendações que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão das informações 

pessoais na DAP/UFRN com base nos riscos.  

1.3 JUSTIFICATIVAS 

Esta pesquisa se justifica do ponto de vista institucional pois a proposta de 

aperfeiçoamento do gerenciamento das informações pessoais realizado pela DAP 

resultará no cumprimento da lei, redução de ações equivocadas e minimização dos 

riscos de acesso e restrição das informações pessoais. Além disso, a DAP recebe com 

frequência auditorias de órgãos externos referentes às concessões de aposentadoria e 

pensão, assim como na folha de pagamento de seus servidores e pensionistas. O que em 
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grande parte traz averiguações de processos e procedimentos antigos, devido a erros, 

irregularidades ou lacunas de informações. Neste sentido, a presente auditoria oferece 

orientações à organização na implantação dos ajustes necessários para estar em 

conformidade com os instrumentos jurídicos, contribuindo para sua efetividade legal. 

Ademais, o estudo poderá auxiliar em ações planejadas no Plano de 2019 da PROGESP, 

que orienta o planejamento estratégico da unidade. Na Ação 115, determina gerenciar os 

riscos dos processos de gestão de pessoas, com a finalidade de contribuir para 

melhorias. (UFRN, 2019). Os processos escolhidos ainda não possuem o gerenciamento 

dos riscos, portanto esta pesquisa poderá auxiliar na identificação dos mesmos.  

Do ponto de vista acadêmico esta pesquisa se justifica na percepção de que a 

Ciência da Informação é uma área de conhecimento interdisciplinar, possibilitando 

diversas oportunidades de novas produções de pesquisa associada a temas diversos e 

pouco explorados na área. “A interdisciplinaridade traduz-se por uma colaboração entre 

diversas disciplinas, que leva a interações, isto é, certa reciprocidade nas trocas, de 

modo que haja, em suma, enriquecimento mútuo” (LE COADIC, 2004, p. 20). Nessa 

perspectiva de interdisciplinaridade, a temática de informação pessoal tem sido 

percebida com novas possibilidades de estudos, segundo Gómez-Barroso (2018) estas 

informações constituem um componente fundamental na estrutura da moderna 

sociedade da informação, além disso, o autor apresenta que o estudo do uso e valor de 

informações pessoais, que tradicionalmente tinha interessado, principalmente, à 

economia e ao direito tornam-se assuntos de interesse para qualquer ciência social.  

Outra justificativa acadêmica é a constatação de que a produção cientifica 

nacional sobre auditoria de informação e suas aplicabilidades são mínimas. Como pode 

ser observado no Quadro 1, são incipientes os resultados das buscas realizadas sobre o 

tema, em 29/06/2020, no Portal de Periódicos da CAPES, na Biblioteca Digital de 

Dissertações (BDTD) e na Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI). 

Quadro 1 – Resultados das buscas 
 

Termos / Plataformas  
Portal de Periódico 

da CAPES 
Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações 

Base de Dados em 
Ciência da Informação 

Auditoria de Informação  2 1 4 
Information Audit 1533 2 7 
Auditoria de Inteligência  3 2 0 
Intelligence Audit 37 2 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Assim, a aplicação do método de auditoria de inteligência poderá contribuir para 

ampliar o conhecimento, estimular a produção acadêmica e a prática da auditoria, além 

de que apresentou resultados significativos como propostas de melhorias para o local de 

trabalho e para os estudos da área. Carvalho (2019) sugere que sejam feitas pesquisas 

aplicando a auditoria de ativos de informação para verificar o cumprimento da Lei n. 

12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação, e do Decreto 8.777/2016, que institui a 

Política de Dados Abertos no Brasil.  

Além disso, a presente pesquisa articula o método de auditoria de inteligência 

proposto por Carvalho (2010) com a auditoria interna governamental baseada em riscos 

do Poder Executivo Federal, como forma de relacionar as atividades de auditoria no que 

concerne a sua aplicação na administração pública, como oportunidade de inovação 

acadêmica na área.  

A justificativa social dessa pesquisa que visa proporcionar meios para assegurar 

o direito fundamental de acesso às informações públicas que consolidam o direito 

democrático, social e político ao fortalecer e incentivar a participação da sociedade de 

modo efetivo nas decisões que a afeta, o aumento na eficiência do Poder Público, 

fortalecimento da cultura da transparência e da gestão pública por meio do controle 

social dos atos públicos. Ademais, esta pesquisa norteia não somente a instituição na 

qual se insere o pesquisador, mas também as demais instituições congêneres ao pensar a 

implantação de uma política institucional de gestão da informação pessoal.  

Por meio desta pesquisa, também existem impactos positivos no âmbito social, 

pois os resultados poderão contribuir para que a DAP/PROGESP pratique o 

gerenciamento das informações pessoais com eficiência e transparência, propiciando 

amplo acesso e divulgação, assim como, a restrição quando necessário, de modo a 

atender às exigências legais e otimizar suas atividades. De tal forma que, possibilitará o 

aprimoramento da gestão, da transparência, da cidadania e do desenvolvimento social. 

Como justificativa pessoal, o tema escolhido é compatível com a formação 

acadêmica e com a experiência profissional da pesquisadora. No que se refere à 

formação acadêmica, a conclusão dos cursos de graduação de Gestão de Recursos 

Humanos e pós-graduação em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal, associados à 

formação em Ciências Contábeis, em andamento, oferecem uma bagagem teórico-

conceitual que alicerça a compreensão do tema. A isto se acrescentam os estudos sobre 

gestão da informação pessoal e auditoria de ativos informacionais, no campo da Ciência 
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da Informação, cujo domínio permitirá tanto uma compreensão aprofundada sobre o 

tema de pesquisa quanto alcançar metas profissionais da pesquisadora. 

Por fim no âmbito profissional, como servidora da Pró-Reitora de Gestão de 

Pessoas da UFRN, foi possível perceber a ausência de diretrizes na DAP/UFRN que 

orientem as atividades dos servidores no que concerne ao gerenciamento das 

informações, evidenciando-se principalmente quando há necessidade de adaptação às 

mudanças de legislação e rotinas de trabalho. Além disso, pela natureza do mestrado 

profissional e o desejo de contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços prestados e um 

melhor ambiente de trabalho. Desta maneira, esta pesquisa tem como escopo de auditar 

o gerenciamento das informações pessoais na perspectiva de observação dos requisitos 

legais e propor recomendações para o aperfeiçoamento da prática de trabalho. 

1.4 ESTRUTURA DO ESTUDO  

A pesquisa está estruturada em sete seções: a primeira contempla a introdução, 

onde se apresentou a contextualização do tema, problema de pesquisa, objetivos do 

estudo, bem como as justificativas e impactos para a sua realização. Nas seções 

seguintes, segunda e terceira, foi apresentada a fundamentação teórica da pesquisa, que 

serviu de sustentação teórica para a realização desta, no qual foram tratados os temas de 

Gestão da Informação Pessoal na Administração Pública e Auditoria da Informação e 

Auditoria Interna Governamental baseada em riscos. 

A quarta seção abordará o percurso metodológico, que detalha a caracterização 

da pesquisa e o planejamento dos procedimentos metodológicos quanto a abrangência, 

os instrumentos, a coleta de dados e a análise. Na quinta seção são apresentadas a 

análise e a discussão dos resultados, seguida da sexta seção com as recomendações. E, 

por fim, na última seção são apresentadas as considerações finais do estudo, suas 

dificuldades e sugestões de estudos futuros. A partir da próxima seção se inicia a 

fundamentação teórica do estudo. 
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2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

No contexto atual, a informação é um elemento estratégico para os indivíduos, 

organizações e para a sociedade. O desenvolvimento tecnológico, os processos sociais e 

políticos, trouxeram novas perspectivas sobre a importância e o poder da informação, 

transformando a relação e o uso desta pelos indivíduos para suas decisões de cunho 

pessoal e laboral. Para as organizações, o seu uso de forma adequada às necessidades do 

negócio, gera conhecimento e contribui para o alcance das metas organizacionais. 

Nas organizações, a informação é capaz de criar valor significativo, 

possibilitando a criação de novos produtos e serviços e o aperfeiçoamento na qualidade 

do processo decisório em toda a organização (MCGEE e PRUSAK, 1994). 

Detlor (2010) apresentou a importância do controle das informações, por meio 

do gerenciamento, que pode ser percebido como uma gestão de processos e sistemas 

que criam, adquirem, organizam, armazenam, distribuem e utilizam a informação, com 

o objetivo de ajudar as pessoas e as organizações no acesso, processamento e uso da 

informação de forma eficiente e eficaz. Em seu estudo foram apresentadas três 

perspectivas da Gestão da Informação: Organizacional, Biblioteca e Pessoal.  

Na perspectiva organizacional, a Gestão da Informação (GI) administra todos os 

processos envolvidos no ciclo de vida da informação, realizando o gerenciamento dos 

recursos informacionais, associados a sistemas e tecnologia da informação, com o 

propósito de atingir os objetivos competitivos e estratégicos. Na perspectiva 

bibliotecária, a GI está focada nas coleções de informação, como livros e periódicos, 

visto que as bibliotecas não criam informações, assim o gerenciamento ocorre nos 

processos envolvidos no ciclo das coleções com a finalidade de fornecer ao usuário o 

acesso a serviços de informação (DETLOR, 2010). 

Por fim, na perspectiva pessoal, também ocorre a administração de todos os 

processos envolvidos no ciclo de vida da informação, no entanto, lida com o 

gerenciamento de informações de relevância para o indivíduo. Portanto, refere-se a 

como os indivíduos criam, adquirem, organizam, armazenam, distribuem e usam 

informações para fins pessoais (DETLOR, 2010). 

Dessa maneira, a presente pesquisa se enquadra na perspectiva da gestão da 

informação organizacional, pois mesmo estudando as informações pessoais dos 

servidores ativos, inativos e pensionistas, será analisado o gerenciamento a partir da 
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perspectiva da organização, ou seja, o gerenciamento das informações pessoais dos 

servidores e pensionistas, realizado pela organização a qual estão vinculados.   

O gerenciamento das informações pessoais, em sua grande maioria, é realizado 

pela gestão de pessoas, que enquanto gestores do capital humano das organizações, tem 

como finalidade alcançar um desempenho que possa combinar as necessidades 

individuais das pessoas com as da organização (PINTO; MOREIRO GONZÁLEZ, 

2010). Tal finalidade também é aplicável na atividade de gerenciamento das 

informações pessoais, visto que, deverão ser observadas tanto as necessidades 

individuais quanto as da organização. De tal modo que, o acesso, processamento e uso 

da informação, enquanto elementos da GI poderão ocorrer para um fim pessoal ou 

organizacional.  

A gestão da informação em ambientes organizacionais pode ser compreendida 

como um “conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas 

obtêm, distribuem e usam a informação e o conhecimento” (DAVENPORT, 2002, 

p.173). A GI também pode ser percebida como um grupo de atividades que objetivam 

identificar as necessidades de informação, estruturar os fluxos informacionais nos 

setores organizacionais, coletar, filtrar, monitorar, disseminar informações, implementar 

serviços e produtos de informação, no intuito de desenvolver atividades do dia a dia e 

contribuir para a tomada de decisão nas organizações (VALENTIM, 2010).   

Na mesma perspectiva, Choo (2003, p. 403) considera “que a administração da 

informação seja vista como a administração de uma rede de processos que adquirem, 

criam, organizam, distribuem e usam a informação”. De modo mais específico, Wilson 

(2003) afirma que a gestão da informação, no âmbito da Ciência da Informação, é “a 

aplicação dos princípios de administração na aquisição, organização, controle, 

disseminação e uso de informação relevante que sustente a operação efetiva de 

organizações de diferentes tipos” (WILSON 2003, p.263).  

Ademais, é preciso destacar que a utilização da informação na organização, se 

encontra em praticamente todas as atividades e seu uso estratégico é dado quando se 

seleciona e usa as informações de modo a tomar decisões importantes para o futuro da 

organização em seu ambiente de negócio (CHOO, 2003). Dessa forma, reconhecer a 

informação como um recurso organizacional essencial que necessita de gerenciamento 

efetivo contribuirá para o melhor desempenho das atividades, tomadas de decisões e o 

alcance dos objetivos organizacionais. 
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Ampliando essa visão, a GI também pode ser definida como um conjunto de 

processos interligados capazes de fazer com que as organizações se adaptem às 

mudanças do ambiente externo, estando em sintonia com as atividades de aprendizagem 

organizacional (CHOO, 2003). 

Nesse mesmo sentido, Tarapanoff (2006, p. 22) afirma que “o principal objetivo 

da gestão da informação é identificar e potencializar recursos informacionais de uma 

organização ou empresa e sua capacidade de informação, ensinando-a a aprender e 

adaptar-se a mudanças ambientais”. 

Portanto, a gestão das informações proporcionará além do direcionamento para o 

acesso, processamento e uso da informação no ambiente interno, a ampliação da 

percepção do ambiente informacional da organização inserida em um contexto e a 

capacidade de adaptação às mudanças ambientais. Assim, a relação da organização com 

o ambiente externo, por meio de aspectos como mercado, economia e política, por 

exemplo, poderão influenciar a forma e os objetivos do gerenciamento das informações 

na organização, como diferencial estratégico.  

Dessa forma, para o estudo da GI nas organizações públicas, foco desta 

pesquisa, é preciso perceber as características inerentes a este tipo de organização, o 

meio no qual estão inseridas, os fatores que as influenciam, além das particularidades de 

suas informações. 

2.1 GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

No âmbito da administração pública, a informação também deverá ser 

administrada de forma eficaz e eficiente para o apoio a tomada de decisão e o alcance 

dos objetivos organizacionais. A informação é um recurso estratégico que deve estar 

alinhado aos requisitos legais e políticos do negócio e, como qualquer recurso, deve ter 

sua produção e uso gerenciado adequadamente (MIRANDA, 2010).  

Nesse sentido, enquanto a GI no setor privado tornou-se um diferencial 

estratégico de competitividade e desempenho organizacional, além de ser um dos 

fatores motivadores e geradores de inovação de produtos e serviços, por parte do Estado 

o interesse focaliza primordialmente no acesso à informação governamental ao cidadão, 

bem como políticas públicas de acesso à informação e cidadania (MARTINS, 2014). 

Além disso, outra diferença percebida das abordagens da GI, é que nas 

organizações públicas normalmente o gerenciamento das informações é realizado em 
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nome ou em representação do governo e deve cumprir determinadas obrigações perante 

a sociedade, com respeito ao trato da informação, tendo como objetivos ao gerir: 

cumprir uma missão, assegurar o acesso, prestar contas à sociedade, tornar mais 

transparentes as ações do governo, preservar os registros sociais, econômicos e 

históricos do país, enquanto nas organizações privadas obedecem às necessidades do 

seu negócio (MIRANDA, 2010). 

De tal modo, um dos fatores que geram a distinção apresentada da GI nas 

organizações é dada pela natureza ou tipo da informação, pois na organização pública 

são gerenciadas as informações que são produzidas e/ou custodiadas pelo poder público, 

que envolve suas atividades e serviços, denominada de informações públicas. Nesse 

sentido, Batista (2010) apresenta a seguinte definição:  

 
Informação Pública é um bem público, tangível ou intangível, com 
forma de expressão gráfica, sonora e /ou iconográfica, que consiste 
num patrimônio cultural de uso comum da sociedade e de propriedade 
das entidades/ instituições públicas da administração centralizada, das 
autarquias e das fundações públicas. A informação pública pode ser 
produzida pela administração pública ou simplesmente, estar em 
poder dela, sem o status de sigilo para que esteja disponível ao 
interesse público coletivo da sociedade. Quando acessível à sociedade, 
a informação pública tem o poder de afetar elementos do ambiente, 
reconfigurando a estrutura social (BATISTA, 2010, p. 40). 
 

Deste modo, tomando a informação pública como bem público que deverá estar 

disponível ao interesse coletivo da sociedade, esta deverá ser gerida com tal propósito. 

Nesse sentido, Miranda (2010) apresentou que a GI de uma organização pública deve 

ter como guia a visão, a missão e os objetivos institucionais expressos por lei, prover 

informações de qualidade que atendam às necessidades dos cidadãos, conquistar a 

confiança e a credibilidade pública, aumentar a produtividade, reduzir os custos da 

administração pública e orientar o uso das informações com o objetivo de cumprir a lei.  

Ainda segundo Corrêa (2018) apresenta que as mudanças trazidas pela GI na 

administração pública não são motivadas pela competição, mas pela melhoria dos 

serviços prestados. Para isso a administração deverá observar os princípios da CF/88, 

como forma de determinar o teor das informações e a maneira como elas devem ser 

divulgadas. A autora ainda acrescenta que, “uma gestão da informação com qualidade 

deve, portanto, atender às necessidades do cidadão de forma a esclarecer as possíveis 

dúvidas em relação aos serviços prestados e às legislações e normas pertinentes” 

(CORRÊA, 2018, p.80). 
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Nessa mesma perspectiva, Cianconi (2013) afirma que cabe à gestão da 

informação promover o acesso às informações, para tanto é preciso realizar melhorias 

nas diversas atividades de tratamento da informação. Nesse sentido, a GI abrange desde 

a identificação das necessidades de informação, produção, organização, disseminação, 

distribuição e uso dos conteúdos informacionais. Assim a autora apresenta que a GI: 

 

visa a melhoria do desempenho organizacional, o 
aprimoramento dos processos e consiste em sistematizar e 
coordenar os esforços no sentido de regular e facilitar o acesso à 
informação, visando: melhorar as condições de tomar decisão; 
racionalizar os fluxos de informação; identificar os produtos e 
serviços de informação (CIANCONI, 2013, p. 112). 

  

Para Choo (2003), a GI organiza informações de modo que a organização pode 

se adaptar melhor às mudanças nos ambientes internos e externos.  

Portanto, a partir do que foi apresentado, é possível sintetizar que a gestão da 

informação nas organizações públicas é dada como um conjunto de ações que 

administra os processos envolvidos no ciclo de vida da informação, realizando 

orientações de atividades internas com as necessidades organizacionais e as externas 

com as necessidades do interesse público. Sendo estas atividades de acesso, 

organização, armazenamento, distribuição e uso das informações, como forma de 

contribuir para desenvolver as tarefas dia a dia e, sobretudo, de atender as necessidades 

da sociedade no que se refere ao acesso à informação, à transparência e à prestação de 

contas, assim como de atender aos demais requisitos legais e às necessidades 

organizacionais.  

Os princípios mencionados são apresentados no Art. 37 da CF/88 que prevê a 

publicidade como sendo um dos princípios a serem obedecidos pela Administração 

Pública, ao lado dos de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência (BRASIL, 

1988). Dessa maneira, a GI terá sua atuação limitada ao que dispuser a lei, 

desempenhando suas atividades conforme expresso em normativos. Além disso, deverá 

ocorrer com igualdade e sem distinções, conforme elementos éticos de conduta, 

divulgação oficial, transparência, presteza e boa administração, como atributos dos 

princípios mencionados (MEIRELLES, 2016).  

O Poder Público, por meio dos instrumentos normativos, estabelece e orienta as 

práticas de administração de seus recursos, incluindo as informações públicas. Nesse 
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sentindo, o Art. 5º CF/88 estabelece o acesso à informação como direito e garantia 

fundamental dos indivíduos, conforme estabelecido no inciso XXXIII:  

 
Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações do seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado (BRASIL, 1988). 
 
 

A partir desse dispositivo legal, o Brasil, além de garantir ao cidadão o exercício 

do seu direito de acesso à informação, cumpre, também, o compromisso assumido pelo 

país ante a comunidade internacional em vários tratados e convenções (CGU, 2011). 

Assim, a garantia do acesso que visa consolidar a democracia e regular o 

exercício da cidadania é reconhecido também pela Organização das Nações Unidas e a 

Organização dos Estados Americanos. Tal temática é tão essencial que mereceu atenção 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao reconhecer que, todo ser humano 

tem direito (...) de receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras. De modo similar, na Convenção das Nações Unidas 

contra a Corrupção, Artigo 10 referente às informações públicas, determina ao Estado 

adotar medidas para aumentar a transparência em sua Administração Pública, entre as 

quais:  

A instauração de procedimentos ou regulamentações que 
permitam ao público em geral obter, quando proceder, 
informação sobre a organização, o funcionamento e os processos 
de adoção de decisões de sua administração pública, com o 
devido respeito à proteção da intimidade e dos documentos 
pessoais, sobre as decisões e atos jurídicos que incumbam ao 
público (CONVENÇÃO, 1992).  
 
 

Logo, a gestão da informação dos órgãos públicos deverá adotar procedimentos 

para garantir o acesso às informações públicas das decisões administrativas, do 

funcionamento e dos processos da organização. Tendo em visto que a informação 

produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado, em nome da sociedade, é um 

bem público, devendo o seu acesso ser restringido apenas em casos específicos (CGU, 

2011). 

É importante destacar que posteriormente, a CF/88, ainda apresenta no Art. 37, § 

3º que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, 
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regulando, entre outros, o acesso dos usuários a registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo. Ademais no Art. 216, § 2º dispõe “cabem à 

administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem” (BRASIL, 1988). 

A gestão de documentos, é apresenta na Lei Nacional dos Arquivos, que dispõe 

sobre a política de arquivos públicos e privados. Tal lei apresenta a gestão de 

documentos, no art. 3º, como “conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente” 

(BRASIL, 1991) 

Nesse mesmo sentido, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(2005), indica que a gestão de documentos é o conjunto de procedimentos técnicos de 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária 

com vistas à eliminação ou recolhimento. 

Nessa perspectiva, Almeida e Vitoriano (2018) apresentam alguns benefícios 

com a implementação da gestão de documentos nas organizações como: acesso rápido 

às informações, análise eficaz dos processos, melhoria na disponibilização dos 

documentos, evitar retrabalhos, reduzir as incerteza das informações e na falta de 

controle. Assim, as autoras concluem que “a gestão documental está no cerne dos 

ambientes administrativos, para as organizações que buscam eficiência, eficácia, 

redução de custos, melhoria contínua nos seus processos, entre outros benefícios”. 

(ALMEIDA; VITORIANO, 2018, p. 2018, p. 2611) 

Cabe esclarecer, entretanto, que no escopo desta pesquisa não se inserem as 

atividades técnicas próprias de gestão dos documentos. Nesta investigação interessa 

abordar o gerenciamento e tratamento das informações, como cumprimento das 

obrigações legais e dos objetivos organizacionais.  

De tal modo, a Constituição reforça a obrigatoriedade da publicidade e o 

gerenciamento da informação pública para garantir o acesso dos usuários, que deverá 

ser disciplinada em lei específica. Portanto, para estudar a gestão das informações 

pessoais dos servidores custodiadas na UFRN, objetivo desta pesquisa, é preciso 

observar os normativos legais sobre a temática e suas determinações aos órgãos 

públicos, assim como os processos da GI no campo da Ciência da Informação, como 
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forma de verificar se todas as exigências estão sendo cumpridas e se há possibilidade de 

aprimorar as práticas.  

A seguir será apresentada a legislação, observando as diretrizes gerais e, 

posteriormente, as especificidades das informações pessoais existentes.   

Para regular os dispositivos constitucionais, previsto no inciso XXXIII do art. 5º, 

da CF/88, foi sancionada a Lei nº 12.527, Lei de Acesso à Informação (LAI) de 

18/11/2011, que entrou em vigor em 16/05/2012, e os Decretos nº 7.724/2012 e nº 

9.690/2019 que regulamentam a LAI, no âmbito do Poder Executivo Federal, e dispõe 

os procedimentos para a garantia do acesso à informação. 

A legislação trouxe novas perspectivas para o gerenciamento das informações na 

organização pública, tanto em sua dinâmica de trabalho, devido as novas obrigações, 

como em sua relação com a sociedade, devido ao direito de solicitação a informações. 

Pois, por meio da regulamentação de legislação específica foi possível o início da 

efetivação prática que viabilizou a concretização do direito de acesso às informações 

dos órgãos públicos e previu restrições e sigilos. 

A LAI possui como diretrizes básicas: publicidade da informação pública como 

princípio geral e o sigilo como exceção; a divulgação de informações de interesse 

público independentemente de solicitação; a cultura da transparência e o controle social 

da administração pública (BRASIL, 2011). A lei busca alterar a cultura do sigilo pela de 

acesso. Nesta perspectiva, a informação deve ser pública a todos, por meio da 

publicidade e transparência como preceito geral, possibilitando prevenir corrupção e 

incentivo a participação da sociedade de modo efetivo nas decisões que os afetam, 

permitindo assim melhorias e fortalecimento na gestão pública por meio do controle 

social.  

Nesse sentido, segundo a Controladoria Geral da União, na cultura de segredo a 

informação é retida e, muitas vezes, perdida, de modo que a gestão pública perde em 

eficiência, o cidadão não exerce o direito e o Estado não cumpre seu dever. Já na cultura 

de acesso, o fluxo de informações favorece a tomada de decisões, a boa gestão de 

políticas públicas e a inclusão do cidadão. Nesta cultura, a demanda do cidadão é vista 

como legítima, a informação pública poderá ser solicitada sem necessidade de 

justificativa, são criados canais eficientes de comunicação entre o governo e a sociedade 

e são estabelecidas regras claras e procedimentos para a gestão das informações (CGU, 

2011). 
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Como forma de garantir o acesso à informação, a LAI estabelece aos órgãos e 

entidades do poder público normas e procedimentos. O Art. 6º designa assegurar a: 

 
 
I - gestão transparente da informação, II - proteção da informação, 
garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - 
proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a 
sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de 
acesso (BRASIL, 2011, online). 
 
 

Dessa forma, para que os órgãos públicos atendam às exigências do acesso à 

informação é preciso ir além de dar disponibilidade, é necessário assegurar alguns 

procedimentos e atributos na administração das informações, como: transparência, 

proteção, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.  

Ademais, a LAI e o Decreto nº 7.724/2012, apresentam outras ações de 

administração das informações, denominada de tratamento, entendido como: 

 
 
Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou 
controle da informação (BRASIL, 2012). 
 
 

Portanto, a partir dos procedimentos que busca validar a qualidade e as ações de 

tratamento das informações é possível perceber que a legislação preocupa-se não 

somente em sua disponibilização, como forma de atender a obrigação constitucional, 

mas também a garantia de uma administração e um controle adequado, como forma de 

assegurar o acesso ágil às informações claras e seguras. No entanto, não é apresentado 

maior aprofundamento de como realizar tais ações.  

Nesse sentido, Jardim (2012, p.7) expõe “a LAI supõe um grau de ordenamento 

informacional do Estado brasileiro que ainda está longe de existir, em que pese ilhas de 

excelência e setores com maiores teores de gestão da informação”, visto que as 

possibilidades de assegurar que o cidadão tenha acesso à informação encontram-se 

diretamente relacionadas a políticas e práticas de gestão da informação (JARDIM, 

2012) 

Nesse contexto, o Decreto nº 7.724, no Art. 71º prevê que “os órgãos e entidades 

adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários 

aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e 
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informações” (BRASIL, 2012, online). Dessa maneira, sabendo que para atender aos 

requisitos legais se faz necessário o gerenciamento das informações públicas e que os 

órgãos públicos e suas divisões, possuem a liberdade de adequar suas políticas de GI, é 

preciso que ocorra essas adaptações conforme as necessidades e ambiente 

informacionais, para proporcionar melhorias e minimizar os problemas referentes ao 

acesso à informação. 

Nessa mesma percepção, no balanço realizado pela CGU (2017) dos cinco 

primeiros anos da implementação da LAI foi demonstrado crescimento da transparência 

ativa. No entanto, esse aumento tem um limite, que pode ser compreendido como o 

nível de tratamento, organização e de recuperação da informação. 

Reforçando a importância da GI, a CGU (2017) recomendou como providência 

no planejamento para a implementação da LAI, o desenvolvimento de uma política de 

gestão da informação, por entender que é essencial para que a lei de acesso à 

informação tenha efetividade, já que esta permite rapidez no atendimento das demandas 

dos cidadãos, além de reduzir o custo, para o órgão, da busca da informação solicitada. 

Miranda (2010) destaca que uma política de gestão de informações considera a 

complexidade do ambiente e orienta sobre a maneira pela qual a informação deve ser 

criada, utilizada e conservada. Para as organizações públicas, ela objetiva o 

cumprimento da legislação, o apoio aos programas e serviços do governo, a realização 

de suas prioridades estratégicas e a capacidade de satisfazer suas obrigações prescritas 

pela lei.  

Assim, embora haja a mesma obrigação legal para todo o Poder Executivo 

Federal, representada pela LAI e os decretos, as especificidades de cada órgão, de 

acordo com sua atividade fim, ambiente organizacional e informacional, cultura 

organizacional, comunicação, processos, pessoas e as tecnologias disponíveis, 

apresentarão influencia na forma de conduzir o gerenciamento das informações e por 

isso devem ser considerados para a definição de uma política informacional para cada 

organização.       

De acordo com Camboim, Paiva e Targino (2016) os estudos revelam, 

sistematicamente, a partir de modelos disponíveis da GI, que há chances de aplicação de 

gestão da informação no âmbito de organizações públicas de ensino superior, e, por 

conseguinte, é ela capaz de contribuir para sua melhor qualidade como um todo, 

ampliando as possibilidades oferecidas por essas instituições às coletividades.  
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Em meio à literatura da Ciência da Informação, autores como McGee e Prusak 

(1994), Davenport (2002), Choo (2003) e Beal (2008) apresentam modelos voltados 

para a gestão da informação que possuem como finalidade a sistematização do 

gerenciamento, possibilitando aplicação prática, com etapas bem delimitadas e que 

objetivam: (a) identificação das necessidades informacionais; (b) formas de aquisição, 

obtenção e coleta de informações; (c) organização e tratamento da informação, 

considerando a sua classificação, armazenamento, descarte e distribuição; (d) 

desenvolvimento de produtos e serviços informacionais; e, (e) análise e utilização da 

informação. 

De tal forma, tais modelos apresentam ações semelhantes ao que foi 

determinado em lei, com direcionamento e estratégias para a efetivação do 

gerenciamento das informações, podendo ser aplicadas nas organizações públicas.  

Outro auxílio no gerenciamento é a proposta de modelagem e descrição dos 

processos de gestão da informação. Miranda (2010) apresentou que com o aumento das 

exigências de transparência, essa ferramenta poderá auxiliar a avaliação dos objetivos, 

custo-benefício do fornecimento da informação para a sociedade e cumprimento da 

missão institucional. Esta é composta pelas fases: planejamento, mapeamento dos 

processos, monitoramento e a intervenção para atingir mais eficiência e efetividade na 

gestão dos processos de informação, alcançando, assim, maiores níveis de maturidade. 

No planejamento haverá o diagnóstico do ambiente, definição dos processos a 

serem mapeados, das tecnologias empregadas, fluxo de informação e as técnicas a 

serem utilizadas. Posteriormente, o mapeamento dos processos, deverá exibir os 

recursos, usuários, a sequência de ações tomadas e os resultados do processo de 

trabalho, auxiliando as pessoas a usarem um conjunto específico de recursos para 

produzir um determinado produto. Nos processos informacionais são fluxos de 

atividades a recepção de documentos, captação de informações, tratamento e divulgação 

de informações, fornecendo produtos ou serviços de informação, tanto para o consumo 

interno como para distribuição à sociedade. (MIRANDA, 2010) 

Na fase de monitoramento, são criados mecanismos de controle e verificação de 

qualidade, para avaliação das restrições e problemas, para a identificação dos pontos 

fortes, fracos, impactos e os riscos envolvidos de cada processo, além de avaliar a 

relação custo/benefício e a preparação de indicadores para acompanhar os progressos. A 

seguir, na fase de intervenções são elaboradas propostas de melhoria no funcionamento, 
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fluxo e resultados dos processos de GI, com cronograma de implementação e descrição 

dos impactos decorrentes dos riscos vislumbrados nos processos, caso os problemas 

detectados não sejam solucionados (MIRANDA, 2010). 

Nesse mesmo sentido, Oliveira e Perales (2019) apresentam o mapeamento de 

processos como uma ferramenta para a GI, pois, quando executado e internalizado pelos 

colaboradores, as ações, as informações, tornam-se uniformes, gerando rotinas, 

diminuindo as lacunas cognitivas e as dúvidas na execução. Os autores ainda 

acrescentam que, se existe um mapeamento de processos e das informações pertinentes 

a cada atividade e tarefa, a pessoa que decide ou executa a ação sentir-se-á mais segura 

para agir, pois o mapeamento permite conhecer a organização e reconhecer riscos 

potenciais. Assim, a tomada de decisão se torna mais ágil e evita possíveis 

consequências negativas. 

Isto torna o reconhecimento da importância do gerenciamento das informações 

nas organizações um aspecto central para a melhoria dos serviços informacionais no que 

se refere ao acesso à informação. Pois, a relevância da informação como um insumo 

estratégico está na otimização dos processos informacionais, observando os aspectos 

envolvidos, ressaltando a transparência e o controle social dos atos públicos, como 

objetivo para a disponibilização da informação necessária, com qualidade, de forma ágil 

e eficiente.    

Quanto à transparência, pode ocorrer, de forma ativa quando a divulgação é 

realizada de forma proativa, por ser independente de requerimento, utilizando os meios 

de comunicação disponíveis como sítios eletrônicos oficiais. De tal forma que, as 

informações especificadas em lei, já estarão disponíveis, otimizando o acesso ao 

cidadão e ao servidor público no tocante às demandas. Quanto à transparência passiva é 

realizada por meio do atendimento das solicitações, centralizadas no Sistema Eletrônico 

do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), que atende ao público e orienta sobre os 

pedidos, procedimentos, prazos e recursos, conforme determinado em lei (BRASIL, 

2012).  

Segundo Rocha (2012), a transparência é resultante de um processo de 

atribuição de um novo sentido ao consagrado princípio constitucional da publicidade na 

administração pública, em que o acesso à informação se torna não somente um direito 

do cidadão, mas um dever do Estado. O autor ainda apresenta que, a transparência 

enquanto atributo da gestão pública, requer o desenvolvimento de práticas que garantam 
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a eficiência, eficácia e efetividade da gestão da informação (ROCHA, 2012). Dessa 

forma, a GI nas organizações públicas poderá auxiliar na aplicação da LAI, como 

ferramenta para garantia de acesso às informações. 

No entanto, é preciso entender que o direito de acesso à informação somente é 

garantido se esta possuir determinados atributos, sob pena de subjugar a principal 

finalidade da gestão transparente: a de promover a participação, o debate e a 

accountability. Esta palavra de origem inglesa, sem tradução para o português, é 

comumente associada à obrigação dos governantes de prestar contas de suas ações e de 

por elas se responsabilizarem, perante a sociedade (ROCHA, 2012). De tal maneira, 

para algumas informações poderão existir ressalvas para o acesso.   

A eventual restrição de acesso, prevista em lei, ocorrerá com a informação 

sigilosa, definida no Art. 4º, III da LAI como aquela submetida temporariamente à 

restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 

sociedade e do Estado. Outra previsão de restrição ocorre com a informação pessoal, 

definida no mesmo artigo, inciso IV, como aquela relacionada à pessoa natural 

identificada ou identificável, sendo este tipo de informação o foco da pesquisa 

(BRASIL, 2011). Portanto, a restrição de acesso das informações poderá ocorrer quando 

necessário para segurança da sociedade e do Estado por força de lei ou para proteção 

individual, no que se refere à vida privada das pessoas. 

Dessa forma, para a realização do tratamento das informações pessoais é preciso 

observar suas particularidades quanto à restrição de acesso.  

2.2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO PESSOAL  

Como já explanado, a informação produzida e custodiada pela administração 

pública é um bem público, por isso deve estar disponível ao interesse coletivo da 

sociedade e ser gerida com tal propósito. Com a LAI, a publicidade passou a ser a regra 

e o sigilo a exceção, portanto, o acesso às informações públicas consolida o direito 

democrático, social e político ao fortalecer a capacidade dos indivíduos de participar de 

modo efetivo da tomada de decisões e traz melhoria para a gestão pública (CGU, 2011). 

A Lei de Acesso prevê algumas exceções ao acesso às informações, 

notadamente, aquelas cuja divulgação possa trazer riscos. Para as informações pessoais, 

a legislação apresenta condições especiais de eventual restrição de acesso.  
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Nesse contexto, constata-se a migração do entendimento da informação pessoal 

como de caráter sigiloso, conforme os Art. 22 ao 24 da Lei nº 8.159/1991 (revogados 

pela Lei nº 12.527/2011) para de eventual restrição, onde há previsão legal de acesso às 

informações pessoais atendendo ao princípio da publicidade, tendo como exceção as 

relativas à vida privada e à intimidade que deverão ser protegidas.  

A LAI prevê no Art. 31º, § 5º que o “regulamento disporá sobre os 

procedimentos para tratamento de informação pessoal” (BRASIL, 2011, online). Tal 

disposição ocorreu por meio dos Decretos que regulamentam, no âmbito do Poder 

Executivo Federal, os procedimentos para a garantia do acesso da informação pessoal, 

que foi conceituada como aquela “relacionada à pessoa natural identificada ou 

identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem” (BRASIL, 2012) 

Toda regulamentação deverá ser aplicada para as informações pessoais detidas 

pelos órgãos e entidades da administração pública, de acordo com o Art. 55º do Decreto 

nº 7724 (BRASIL, 2012). Para fins desta pesquisa, serão observadas as obrigações para 

aplicação na gestão das informações pessoais dos servidores e pensionistas de uma 

organização pública, do Poder Executivo Federal, custodiadas na gestão de pessoas.  

Na LAI foi designado aos órgãos assegurar a proteção da informação pessoal, 

observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de 

acesso (BRASIL, 2011). O Decreto complementa, por estabelecer um tratamento 

distinto, devendo “ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida 

privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais” 

(BRASIL, 2012). 

Dessa forma, assim como as demais informações, as pessoais deverão ser 

geridas com transparência, mas para estas, com o devido respeito à proteção da 

intimidade e dos documentos pessoais, sobre as decisões e atos de interesse público. 

Logo, constata-se que nem toda informação pessoal deverá ser submetida a restrição de 

acesso, para algumas deverá ser assegurado o devido acesso e a divulgação e, para 

outras, a restrição.  

Portanto, as organizações públicas que possuem a guarda das informações 

pessoais de seus servidores, necessitam compreender os limites destas enquanto 

públicas e restritas, de maneira a classificar o acesso sob os critérios legais, visto que, 

enquanto servidores públicos estão sujeitos à publicidade e ao direito da privacidade  
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Nesse sentido, como auxílio para o tratamento das informações pessoais, a 

gestão da informação poderá orientar as atividades de acesso, processo e uso, como 

forma de atender aos requisitos legais. Conforme Miranda (2010, p.100) “a GI deve-se 

preocupar em proteger a informação pessoal, apoiar a tomada de decisão e formular 

políticas claras de prestação de informações e serviços em programas de qualidade”.  

De tal forma, adotar práticas de organização e gerenciamento se faz ainda mais 

necessário, tendo em vista a maior necessidade no controle aos requisitos e a maior 

vulnerabilidade dos riscos, que foram ampliados do descumprimento do direito de 

acesso à informação, para a violação a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, 

ambos direitos fundamentais previstos no Art. 5º da Constituição Federal. (BRASIL, 

1988). 

Para Gómez-Barroso (2018) as informações pessoais deverão ser tratadas com 

fidelidade, para fins específicos e com base no consentimento da pessoa afetada ou sob 

outra base legítima prevista em lei. 

Contudo, as legislações, não apresentam delimitações específicas acerca do 

alcance das informações pessoais relativas à intimidade dos servidores públicos, visto 

que, na condição de integrantes da administração pública possuem particularidades que 

os distinguem dos demais cidadãos. 

Nesse mesmo sentido, segundo Chagas (2016) os dispositivos legais não são de 

aplicação imediata e idêntica para qualquer caso, tendo em vista que a noção de 

intimidade, vida privada, honra e imagem não são passíveis de uma delimitação 

universal. Dessa maneira, é preciso encontrar meios pelos quais seja possível qualificar 

uma informação pessoal como pública ou privada visto que tanto a publicidade dos atos 

públicos, como a privacidade dos indivíduos são direitos fundamentais elencados na 

constituição. Quando estão envolvidos documentos públicos ou custodiados pelo poder 

público, a aplicação dos princípios constitucionais, do direito à informação e da 

inviolabilidade a intimidade, mostra-se um grande desafio. 

A cerca do conflito entre o direito à informação e a proteção a intimidade, Costa 

apresenta que “o direito ao respeito à vida privada é o limite número um à liberdade de 

informação” (COSTA, 1998, p.193). Posteriormente a autora reconhece a tênue linha 

divisória entre a liberdade de informação e o respeito à intimidade, o que torna quase 

impossível o estabelecimento de qual dos direitos deve prevalecer, sendo necessário 

assim o bom senso, na maioria das vezes, para buscar as soluções de cada caso. Ainda 
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assim, acrescenta que “penso, contudo, que sempre que a informação seja necessária ao 

exercício do bem comum, o interesse público deve prevalecer” (COSTA, 1998, p. 195). 

A autora ainda aposta que o limite ao direito à informação é dado quanto a 

intimidade das pessoas, pela esfera da exclusividade a vida intima, comandada por 

escolhas pessoais que não exige publicidade, pois não é de interesse público, visto que 

não envolve direito de terceiros. Além disso, por ser exclusiva a vida privada, a pessoa 

se sentiria lesada quando divulgada sem autorização (COSTA, 1998). 

Para Bastos a intimidade consiste na faculdade que tem cada indivíduo de obstar 

a intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar, assim como de impedir-lhes o 

acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e também impedir que sejam 

divulgadas informações sobre esta área da manifestação existencial do ser humano 

(BASTOS, 1989). 

Lafer (1988) define a privacidade como o direito do indivíduo de estar só e a 

possibilidade que deve ter toda pessoa de excluir do conhecimento de terceiros aquilo 

que a ela só se refere, e que diz respeito ao seu modo de ser no âmbito da vida privada. 

O autor afirma ainda que a defesa da intimidade também se coloca como necessidade 

para a defesa da esfera pública, que se vê afetada, quando o íntimo invade o público, 

pois essa invasão banaliza o público e compromete o juízo (LAFER,1988). 

Vê-se que, embora não exista uma conceituação universal, os autores não 

divergem da maior parte das definições. De modo geral, informações pessoais relativas 

à intimidade e à vida privada se referem a informações íntimas inerentes às escolhas 

pessoais, liberdades individuais. Assim sendo, são dados da vida particular que não são 

de interesse público, visto que não envolve direito de terceiros. 

Gamiz (2012) destaca que a pessoa pública apresenta parâmetros de aferição 

menos rígidos do que a pessoa anônima e que para determinados casos o interesse 

público sobrepõe-se à intimidade do indivíduo e a invade. Ressalta-se que, a diminuição 

do âmbito de proteção da privacidade não afasta a proteção constitucional, pois a 

privacidade dessas pessoas públicas sofre apenas uma certa limitação, não uma 

supressão. Assim “para a solução do conflito, há que considerar as circunstâncias do 

caso concreto, devendo-se pesar os interesses em atrito, no intuito de estabelecer que 

princípio há de prevalecer, na condição específica, segundo um critério de justiça 

prática” (GAMIZ, 2012, p.72). 
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Para tanto, sendo considerado o servidor pessoa pública, no exercício de cargo 

público, com suas funções de prestador de serviços à sociedade, este possui 

particularidades quanto ao direito de privacidade e intimidade, tendo em vista que 

algumas de suas informações pessoais, enquanto profissionais da administração pública, 

são de interesse público.   

De tal maneira, é importante perceber que as definições apresentadas não trazem 

direcionamento da aplicação universal da legislação, pois podem ser utilizadas para se 

chegar a conclusões diversas, mas amplia o entendimento e esclarece algumas 

características das restrições do acesso às informações pessoais. No entanto, não é 

possível realizar a fixação de prevalência do direito ao acesso ou direito à 

inviolabilidade da intimidade, visto que não são possíveis generalizações, mas é preciso 

avaliar situações reais para atribuir o peso e o impacto devido. Conforme Chagas (2016, 

p. 78) tal avaliação “só poderá se dar diante de um caso concreto e do exame de todas as 

suas circunstâncias”. 

Nesse sentindo, a CGU, como orientação para aplicação da LAI, apresenta as 

Regras de Herédia, como contribuição para a interpretação da legislação de acesso, que 

traz os dados pessoais como:  

 
Aqueles concernentes a uma pessoa física ou moral, identificada ou 
identificável, capaz de revelar informações sobre sua personalidade, 
sua origem étnica ou racial, ou que se refiram às características físicas, 
morais ou emocionais, à sua vida afetiva e familiar, domicílio físico e 
eletrônico, número nacional de identificação de pessoas, número 
telefônico, patrimônio, ideologia e opiniões políticas, crenças ou 
convicções religiosas ou filosóficas, estados de saúde físicos ou 
mentais, preferências sexuais ou outras análogas que afetem sua 
intimidade ou sua autodeterminação informativa (CGU, 2017, p.52 e 
53). 
 

Portanto, realizar o gerenciamento das informações pessoais dos servidores da 

administração pública, envolve atividades cotidianas de avaliação e tomada de decisão, 

no que se refere a classificá-las como públicas ou restritas, quanto a sua 

disponibilização, assim como para o uso diário de solicitações, concessões de direitos e 

cumprimento de obrigações.  

Segundo Starec (2006), toda e qualquer decisão envolve riscos, principalmente 

porque são tomadas por pessoas, que são falíveis. O autor reforça que as decisões 

baseadas em bom senso e experiência profissional, devem ser extintas, pois é preciso 

considerar os dados, a fim de se tornarem informação, conhecimento e inteligência. 
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Assim, como apoio para a tomada de decisão de forma segura, o gerenciamento 

das informações auxilia nas práticas de controle de acesso e uso da informação, 

ajudando as pessoas e a organização (DETLOR, 2010).  

 Assim, para fins desta pesquisa, iniciou-se o estudo da gestão das informações 

pessoais na administração pública a partir das perspectivas de princípios e direitos 

constitucionais quanto à publicidade, direito ao acesso à informação e a inviolabilidade 

da intimidade, observando suas características gerais enquanto informação pública e 

suas exceções. Posteriormente, serão observados os demais aspectos como: demais 

legislações sobre a temática, ambiente organizacional e informacional, processos, 

pessoas e tecnologias para que haja razoabilidade e eficácia nas ações empregadas.  

Ainda sobre o direito de acesso às informações pessoais a LAI traz algumas 

determinações sobre os procedimentos que a administração deve adotar.   

Quanto aos procedimentos para o acesso às informações públicas, a LAI exige 

para o pedido a identificação do requerente e a especificação da informação, vedando 

quaisquer exigências relativas aos motivos, tendo o órgão um prazo de vinte dias para a 

concessão. Para as informações solicitadas que já estiverem disponíveis ao público, 

deverá ser orientado a forma pela qual poderá obter a referida. Já para o caso de 

indeferimento, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão à autoridade 

hierarquicamente superior, mantido a negativa poderá recorrer à CGU e, 

posteriormente, à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (BRASIL, 2011). 

Já para os procedimentos sobre o acesso às informações pessoais, existem 

algumas especificidades. No quadro a seguir serão agrupadas todas as exigências legais 

apresentadas de forma sintética, como critérios a serem observados na prática de 

gerenciamento das informações pessoais. 

Quadro 2 - Procedimentos de Acesso à Informação Pessoal 
 

Amparo Legal  Procedimentos de Acesso à Informação Pessoal  

Art. 55º, I e II, do 
Decreto nº 7.724, 

de 2012.  

As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra 
e imagem detidas pelos órgãos e entidades: 
I - terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e 
a pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de 
sigilo, pelo prazo máximo de cem anos a contar da data de sua 
produção; e 
II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados 
por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se 
referirem. 
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Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja 
morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao 
cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, 
conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, e na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. 

Art. 56º do 
Decreto nº 7.724, 

de 2012.  

O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma 
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e 
imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias 
individuais. 

Art. 57º, I ao V do 
Decreto nº 7.724, 

de 2012. 

O consentimento referido no inciso II do caput do art. 55 não será 
exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário: 

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física 
ou legalmente incapaz, e para utilização exclusivamente para o 
tratamento médico;  

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente 
interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a identificação 
da pessoa a que a informação se referir; 

III - ao cumprimento de decisão judicial; 
IV - à defesa de direitos humanos de terceiros; ou 
V - à proteção do interesse público geral e preponderante. 

Art. 58º, I e II do 
Decreto nº 7.724, 

de 2012. 

A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o art. 55 
não poderá ser invocada: 

I - com o intuito de prejudicar processo de apuração de 
irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular das 
informações for parte ou interessado; ou 

II - quando as informações pessoais não classificadas estiverem 
contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de 
fatos históricos de maior relevância. 

Art. 59º, § 1º, § 2º, 
§ 3º e § 4º do 

Decreto nº 7.724, 
de 2012. 

O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá, de ofício ou 
mediante provocação, reconhecer a incidência da hipótese do inciso 
II do caput do art. 58, de forma fundamentada, sobre documentos 
que tenha produzido ou acumulado, e que estejam sob sua guarda. 

§ 1º Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o 
caput, o órgão ou entidade poderá solicitar a universidades, 
instituições de pesquisa ou outras entidades com notória 
experiência em pesquisa historiográfica a emissão de parecer sobre 
a questão. 
§ 2º A decisão de reconhecimento de que trata o caput será 
precedida de publicação de extrato da informação, com descrição 
resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos 
a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de no 
mínimo trinta dias. 
§ 3º Após a decisão de reconhecimento de que trata o § 2º, os 
documentos serão considerados de acesso irrestrito ao público. 
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§ 4º Na hipótese de documentos de elevado valor histórico 
destinados à guarda permanente, caberá ao dirigente máximo do 
Arquivo Nacional, ou à autoridade responsável pelo arquivo do 
órgão ou entidade pública que os receber, decidir, após seu 
recolhimento, sobre o reconhecimento, observado o procedimento 
previsto neste artigo. 

Art. 60º, I ao IV 
do Decreto nº 

7.724, de 2012. 

O pedido de acesso a informações pessoais observará os 
procedimentos previstos no Capítulo IV (Transparência Passiva) e 
estará condicionado à comprovação da identidade do requerente. 

Parágrafo único. O pedido de acesso a informações pessoais por 
terceiros deverá ainda estar acompanhado de: 

I - comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso II 
do caput do art. 55, por meio de procuração; 

II - comprovação das hipóteses previstas no art. 58; 
III - demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos 
de maior relevância, observados os procedimentos previstos no art. 
59; ou 

IV - demonstração da necessidade do acesso à informação 
requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do 
interesse público e geral preponderante. 

Art. 61º, § 1º e § 
2º do Decreto nº 
7.724, de 2012. 

O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à 
assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá sobre a 
finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, 
sobre as obrigações a que se submeterá o requerente. 

§ 1º A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à 
finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do 
acesso, vedada sua utilização de maneira diversa. 

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros 
será responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei. 

Art. 62º do 
Decreto nº 7.724, 

de 2012. 

Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 
1997, (habeas data) em relação à informação de pessoa, natural ou 
jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou 
entidades governamentais ou de caráter público. 

Art. 7º, § 2º, VI do 
Decreto nº 9.690, 

de 2019 

VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, 
posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, 
as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além 
dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e 
empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira 
individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de 
Estado da Economia;  

Fonte: Elaboração da autora (2019) baseada em BRASIL (2012) e BRASIL (2019). 
 

A legislação prevê a restrição de acesso de informações pessoais pelo prazo 

máximo de 100 anos a partir da sua data de produção, independentemente de 

classificação de sigilo e terão acesso os agentes públicos legalmente autorizados e as 
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pessoas a quem a informação se referir. Poderá ser permitido o acesso por terceiros 

somente diante de previsão legal ou de consentimento expresso da pessoa a quem se 

referirem, por meio de procuração. Além disso, “o acesso será condicionado à 

assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e à 

destinação que fundamentaram sua autorização”, sendo vedada sua utilização de 

maneira diversa (BRASIL, 2012, online). 

Ainda, a restrição não poderá ser invocada com a intenção de prejudicar 

processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver 

envolvido, bem como para à recuperação de fatos históricos de maior relevância 

(BRASIL, 2012). 

Por fim, é determinada a divulgação de remuneração, subsídio e vantagens 

pecuniárias por servidor (BRASIL, 2019).  Tal procedimento é realizado pela CGU, que 

recebe, reúne e disponibiliza as informações. Essa prática de transparência máxima e 

divulgação ativa de salários por servidor mostram-se bastante efetiva para o controle 

social e para a melhoria da gestão dos recursos públicos, mudando a percepção da 

população em relação ao governo e aos funcionários públicos (CGU, 2017). 

Esta determinação já provocou grandes discussões a respeito da 

constitucionalidade da medida, de modo que o Supremo Tribunal Federal (STF) 

apreciou a questão e decidiu como legítima a publicação, com base no entendimento 

que o tratamento da privacidade do agente público é diferenciado do cidadão comum, 

como condição pela escolha da carreira pública e da importância da divulgação das 

informações inerentes ao servidor, como remuneração, cargo ou função exercida 

(BRASIL, 2014). 

Todos os procedimentos deverão ser conhecidos pelos servidores, visto que, a 

LAI traz como responsabilidade dos agentes e dos órgãos os danos causados em 

decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações 

pessoais, cabendo à apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa. 

De modo similar, o indivíduo que obtiver acesso às informações pessoais de maneira 

irregular será responsabilizado por seu uso indevido (BRASIL, 2011). 

Assim, para resguardar a proteção dos dados pessoais mediante transformações 

na sociedade foi elaborada legislação específica que estabelece preceitos do tratamento 

de dados pessoais para todos os cidadãos. A lei impõe regras as empresas privadas e 

organizações públicas com o fim de assegurar a privacidade das pessoas. Para fins desta 
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pesquisa, serão observadas as exigências ao poder público, com foco para aplicação nos 

dados pessoais dos servidores públicos. Assim, por meio da análise de outra norma 

existente no ordenamento jurídico, que regule a temática, será possível aprimorar o 

entendimento quanto ao tratamento e a proteção determinados na LAI.  

A este respeito foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD),  Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e posteriormente a Lei nº 13.853, de 8 

de julho de 2019, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A LGPD, dispõe sobre o tratamento de 

dados pessoais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 

livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (BRASIL, 2018). 

Neste novo instrumento jurídico são estabelecidas regras quanto à proteção de 

dados pessoais que possui como fundamentos o respeito à privacidade; a 

autodeterminação informativa; a liberdade de expressão, de informação, de 

comunicação e de opinião; a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; o 

desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; a livre iniciativa, a livre 

concorrência e a defesa do consumidor; e, os direitos humanos, o livre desenvolvimento 

da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais 

(BRASIL, 2018). 

A LGPD no Art. 5º, I, define os dados pessoais, como “informação relacionada a 

pessoa natural identificada ou identificável”. No entanto, apresenta, no inciso II, nova 

classificação para dado pessoal sensível como:  

 
Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, 
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural (BRASIL, 2018). 
 

Observa-se que o conceito dos dados pessoais ocorre na mesma percepção da 

LAI, sobre a informação pessoal, tendo sido acrescido somente no Art.31º, § 1º da LAI 

que são relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Quanto aos dados 

pessoais sensíveis, não há conceito possível de ser relacionado na lei, mas mostram 

características similares as apresentadas pela CGU, para as informações pessoais 

restritas, de tal maneira que reforça os atributos e os tipos de dados pessoais que 

deverão ter acesso restrito. 
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Barros, Silva e Schmidt (2019) consideram que a definição na LGPD se 

relaciona com o conceito de informação pessoal da LAI, visto que os dados pessoais de 

origem racial, convicção religiosa, saúde, etc. têm direta ligação com a intimidade, vida 

privada, honra e imagem das pessoas naturais. Assim, afirmaram que o conceito de 

informação pessoal abordado pela LAI engloba os conceitos de dado pessoal e dado 

pessoal sensível da LGPD. Nesse sentido, a LGPD parece preencher essa lacuna ao 

explicar qual a origem dos dados ou informações de caráter sensível. 

Quanto ao tratamento das informações nesta legislação é apresentado como: 

Toda operação as que se referem a coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação 
ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, 
difusão ou extração (BRASIL, 2018).  
 

Tais ações apresentadas são similares às exigidas na LAI. Novamente, a 

legislação determina atividades de tratamento, reforçando a necessidade das 

organizações públicas de gerenciar suas informações, mas igualmente não apresenta 

maior aprofundamento de como realizar tais ações. A seguir, será apresentado quadro 

comparativo das ações de tratamento da informação determinadas na LAI e na LGPD.  

Quadro 3 - Comparativo das ações de tratamento da informação 
 

TRATAMENTO   
 LAI       LGPD   

 (BRASIL, 2011)   (BRASIL, 2018)  
- coleta 

Produção produção 
Recepção recepção 

Classificação classificação 
Utilização utilização 

Acesso acesso 
Reprodução reprodução 
Transporte - 

Transmissão transmissão 
Distribuição distribuição 

- processamento 
Arquivamento arquivamento 

Armazenamento armazenamento 
Eliminação eliminação 
Avaliação - 

Destinação ou controle da informação - 
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- avaliação ou controle da informação 
- modificação 
- comunicação 
- transferência 
- difusão 
- extração 

Fonte: Elaborado pela autora e adaptado de Barros, Silva e Schmidt (2019, p.32). 
 

Mediante tal comparação, Barros, Silva e Schmidt (2019) constataram que há 

possibilidade de estabelecimento de uma aproximação dos conceitos, pois embora a 

nova legislação amplie a anterior e haja ausências de ações, conforme verificado no 

quadro comparativo, é possível tratar como um mesmo conceito.  

Dessa maneira para fins desta pesquisa, quanto ao tratamento das informações 

pessoais, serão consideradas todas as ações, como exigências legais, posto que as 

organizações públicas precisam executá-las em sua prática de trabalho.  

Como já exposto, as legislações determinam tais atividades, mas não apresentam 

esclarecimento sobre seus significados nem sobre como realizar tais ações. Nesse 

sentido, conforme já mencionado a literatura da Ciência da Informação apresenta 

modelos que possibilitam a sistematização do processo de gestão da informação. Assim, 

associar as atividades do tratamento da informação às etapas de algum modelo da GI 

poderá trazer clareza a sua aplicação.   

A seguir, serão apresentados modelos clássicos de GI de autores renomados e 

consagrados na temática. São os modelos propostos por McGee e Prusak (1994), 

Davenport (1998), Choo (2003) e Beal (2008). 

O modelo proposto por McGee e Prusak (1994) sugere uma abordagem 

processual e tem caráter genérico, apresentando uma perspectiva mais abrangente, 

possibilitando que a informação assuma diferentes enfoques conforme a necessidade da 

organização. Como se pode ver na Figura 1, o modelo é composto pelas seguintes 

etapas para a gestão da informação: identificação das necessidades de informação; 

coleta/entrada de informações; classificação e armazenamento; tratamento e 

apresentação da informação; desenvolvimento de produtos e serviços da informação; 

distribuição e disseminação da informação e análise e uso da informação.  
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Figura 1 - Modelo de Gestão da Informação proposto por McGee e Prusak (1994) 
 

Fonte:  Adaptado de McGee, Prusak (1994, p. 108). 

O modelo proposto por Davenport (1998), conhecido como Ecologia da 

Informação, também possui um caráter bastante genérico, possibilitando sua aplicação 

nas mais diversas organizações. Este modelo apresenta uma abordagem holística, 

observando aspectos do ambiente e da cultura organizacional no qual o usuário está 

inserido, sendo este o centro do processo informacional, além da capacidade de 

adaptação. Conforme a Figura 2, o modelo é composto pelas seguintes etapas: 

determinação das exigências de informação; obtenção de informação; distribuição e 

utilização da informação. 

 

Figura 2 - Modelo de Gestão da Informação proposto por Davenport (1998) 

 
Fonte: Adaptado de Davenport (1998, p. 175). 
 

Quanto ao modelo proposto por Choo (2003), também é apresentado como um 

processo genérico, porém ressalta o gerenciamento da informação com foco no valor 

estratégico, fortemente relacionado à construção de conhecimento, por meio da 

conversão da informação estratégica, possibilitando adaptação às mudanças do ambiente 

e auxiliando a tomada de decisão. Conforme a Figura 3, o modelo gestão da informação 

é composto pelas seguintes etapas: identificação das necessidades informacionais; 

aquisição da informação; organização e armazenamento; desenvolvimento de produtos e 

serviços de informação; distribuição; uso da informação e por fim o comportamento 
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adaptativo baseado no uso, como caracterização da capacidade de aprendizado das 

organizações, por meio da retroalimentação do ciclo. 

 

Figura 3 - Modelo de Gestão da Informação proposto por Choo (2003) 

 
Fonte: Adaptado de Choo (2003, p. 404). 
 

Por fim, o modelo proposto por Beal (2008) ressalta o gerenciamento da 

informação com foco no fluxo de informação. Assim como o modelo de Choo, é 

representado a análise do uso da informação, como forma de feedback ou 

retroalimentação, vital para a constante melhoria do ciclo informacional. Além disso, 

nesse modelo foi acrescida a etapa de descarte da informação quando esta se torna 

inútil. Como mostra a Figura 4, o modelo é composto pelas seguintes etapas: 

identificação de necessidades e requisitos; obtenção; tratamento; distribuição; uso; 

armazenamento e descarte da informação. 

 

Figura 4 - Modelo de Gestão da Informação proposto por Beal (2008) 

 
Fonte: Adaptado de Beal (2008, p. 30). 
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Assim, para associar o tratamento da informação, presente na legislação 

analisada, aos modelos apresentados, será observado o estudo dos modelos de GI 

elaborado por Martins (2014) que por meio de uma análise comparativa das etapas dos 

modelos de McGee e Prusak, Davenport, Choo e as etapas do ciclo da informação, 

relacionou os modelos. Para fins desta pesquisa, foi acrescido no quadro as etapas do 

modelo de Beal.   

Quadro 4 - Comparativo dos modelos de GI 
 

ETAPAS DO 
CICLO DA 

INFORMAÇÃO 

ETAPAS DO 
MODELO DE 

MCGEE E 
PRUSAK 

ETAPAS DO 
MODELO DE 
DAVENPORT 

ETAPAS DO 
MODELO DE 

CHOO 

ETAPAS DO 
MODELO DE 

BEAL 

1. Criação / 
Geração 

* Identificação 
das necessidades 
de informação; 

* Determinação 
das exigências de 
informação; 

* Necessidades 
de 
informação 

* Identificação 
de necessidades 
e requisitos;  

2. Coleta 
* Coleta / Entrada 
de 
informação * Obtenção de 

informações 
OBS: Incluindo as 
sub-etapas: 
* Coleta e 
aquisição 
da informação 
* Categorização e 
armazenamento 
de 
informações 
* Compactação e 
distribuição de 
informações 

* Aquisição da 
informação 

* Obtenção; 

Registro 
* Classificação e 
armazenamento 
da informação; 

* Organização e 
armazenamento 
da 
informação 

* 
Armazenamento 

3. Processo  

* Tratamento e 
apresentação da 
informação; 
* 
Desenvolvimento 
de 
produtos e 
serviços 
de informação; 

* Produtos e 
serviços 
de informação 

 * Tratamento;  

4. Distribuição / 
Transmissão 

* Distribuição e 
disseminação da 
informação; 

* Distribuição da 
informação 

* Distribuição 
da 
informação 

* Distribuição;  

5. Uso 
* Análise e uso da 
informação; 

* Uso da 
informação  

* Uso da 
informação 

* Uso;  

6. Reciclagem / 
Comportamento 
Adaptativo 

    
* 
Comportamento 
Adaptativo 

* Descarte.  

Fonte: Adaptado de Martins (2014, p.80). 
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Dessa maneira, a partir da análise dos quadros 2 e 3, é possível associar as ações 

de tratamento da informação com as etapas do ciclo da informação e modelos de GI, 

como demonstrado a seguir no quadro 5. 

 

Quadro 5 - Associação do tratamento da informação com modelos de GI 
 

TRATAMENTO 
DA 

INFORMAÇÃO  CICLO DA INFORMAÇÃO    MODELOS DE GI   

 (LAI + LGPD)  

 produção   1. Criação / Geração 
McGee e Prusak (1994); 
Davenport (1998); Choo 
(2003) e Beal (2008); 

 recepção  

2. Coleta e Registro  
McGee e Prusak (1994); 
Davenport (1998); Choo 
(2003) e Beal (2008); 

 coleta  

 classificação   

 armazenamento   

 arquivamento   

 processamento   

3. Processo  
McGee e Prusak (1994); 
Davenport (1998); Choo 
(2003) e Beal (2008); 

 reprodução   

 modificação   

 transporte  

4. Distribuição / Transmissão 
McGee e Prusak (1994); 
Davenport (1998); Choo 
(2003) e Beal (2008); 

 transmissão  

 distribuição   

 destinação   

 comunicação   

 transferência   

 difusão   

 utilização  
5. Uso 

McGee e Prusak (1994); 
Davenport (1998); Choo 
(2003) e Beal (2008);  acesso  

 extração   
6. Reciclagem Beal (2008); 

 eliminação  

 avaliação   
AUSENTE 

 controle   

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Portanto, por meio da associação apresentada, foi observado que o modelo que 

está mais alinhado às ações previstas em lei e, que assim, poderá apresentar maiores 

contribuições para aplicação das atividades de gestão da informação pessoal em 

organizações públicas, é o modelo de Beal (2008), visto que, contempla mais etapas do 

ciclo da informação do que os outros modelos, por ter acrescido a etapa de reciclagem, 

que está prevista no tratamento por meio das ações de eliminação e extração. Assim, 

embora tenha ocorrido a adoção do modelo de Beal, este não corresponde ao modelo 

ideal para a situação, pois ainda é preciso adaptação à realidade.  

Ainda foi percebido que as ações de avaliação e controle não são contempladas 

em nenhum dos modelos de GI apresentados, de tal forma que, outros meios deverão ser 

observados como forma de sistematização das atividades não apreciadas, para absoluto 

atendimento das legislações. 

Assim, para as demais ações será examinado o modelo de Beal, que possui como 

primeira etapa a identificação de necessidades e requisitos onde ocorre uma 

investigação do interesse dos grupos e indivíduos, internos e externos às organizações, 

para o desenvolvimento de produtos informacionais orientados especificamente para as 

prioridades e necessidades informacionais. A segunda etapa é a obtenção de 

informações, por meio de atividades de criação, recepção ou captura da informação, 

com o objetivo de suprir as necessidades identificadas. O tratamento, consiste na 

terceira etapa, em que a informação será organizada, formatada, estruturada, 

classificada, analisada, sintetizada e apresentada, com o objetivo de torná-la mais 

acessível e de fácil localização, considerando as informações sigilosas. Já a quarta etapa 

de distribuição permite levar a informação útil a quem precisa, destacando a 

comunicação organizacional, como apoio aos processos e decisões. (BEAL, 2008). 

Dando prosseguimento, a etapa de uso da informação, apresentada como a mais 

importante, corresponde a combinação da informação e a produção de novos 

conhecimentos para retroalimentar o ciclo da informação, como um processo contínuo 

de aprendizado e crescimento. Na etapa de armazenamento, é necessário para a 

conservação da informação como cuidado para manter a integridade e disponibilidade. 

Por fim, a sétima etapa, de descarte, representa a finalização do processo com a 

eliminação da informação obsoleta ou inútil, como forma de melhorar o processo da GI 

no que se refere à economia de recursos e na localização das informações necessárias 

(BEAL, 2008). 
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Dessa maneira, a partir da apresentação do modelo de Beal (2008), nos 

processos administrativos serão observados com maior ênfase as etapas de tratamento e 

distribuição das informações por serem as mais significativas para esta pesquisa. Pois, 

como dito, a questão norteadora deste estudo é baseada no aperfeiçoamento da gestão 

das informações pessoais realizada na DAP/UFRN, como proposta de aprimoramento e 

padronização dos procedimentos, resultando no cumprimento da lei e minimização dos 

riscos de acesso e restrição das informações. 

Ainda sobre as determinações legais do tratamento das informações pessoais a 

LGPD, no Art. 23º determina que a administração pública, deverá ser realizado para o 

atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o 

objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço 

público, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a 

finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, 

em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos (BRASIL, 

2018).   

Barros, Silva e Schmidt (2019) estabeleceram a relação entre as condições de 

acesso às informações pessoais previstas nas leis, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 6 - Categorias de condições para acesso 
 

 

LGPD 
(BRASIL, 2018a) 

LAI 
(BRASIL, 2011) 

CONSENTIMENTO DO TITULAR Art. 7º, inciso I Art. 31, § 1º, inciso II 
JUDICIAL E LEGAL Art. 7º, incisos II e VI Art. 31, § 3º, inciso III 

INTERESSE PÚBLICO Art. 7º, inciso III Art. 31, § 3º, inciso V 
PESQUISA Art. 7º, inciso IV Art. 31, § 3º, inciso II 

DIREITOS HUMANOS E 
PROTEÇÃO DA VIDA Art. 7º, inciso VII Art. 31, § 3º, inciso IV 

SAÚDE Art. 7º, inciso VIII Art. 31, § 3º, inciso I 
RESTRITO AOS AGENTES Art. 7º, inciso IX Art. 31, § 1º, inciso I 

Fonte: Barros, Silva e Schmidt (2019). 
 

Por fim, Barros, Silva e Schmidt (2019) concluem que as informações pessoais 

se encontram em um dito “limbo” legislativo para o agente de tratamento ou agente 

público, como administradores dessas informações, muito porque as leis que versam 

sobre este tema possuem pontos de encontro e desencontro, mas que relaciona-las 

poderá gerar mais um aparato crítico para lidar com a jurisprudência envolvida no 
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tratamento dos documentos. Desse modo, para tratar sobre o acesso as informações 

pessoais, é preciso considerar vários fatores, como a intenção de quem quer acessar, o 

teor dos dados ou informações pessoais registradas e, ainda, qual instrumento legal vai 

fundamentar o acesso ou a restrição de acesso. 

Ainda nessa perspectiva, SOUSA (2019) que examinou o tratamento de dados 

pessoais pelo poder público considerando a LAI, concluído que:  

 
A regulação da proteção de dados pessoais pela Lei Geral de Proteção 
de Dados está intimamente ligada à regulamentação jurídica do acesso 
a informações, de modo que os fundamentos que as justificam estão 
inseridos como direito fundamental de liberdade, privacidade e do 
livre desenvolvimento da pessoa natural, e o acesso à informação, 
destacando a necessidade do diálogo entre as fontes jurídicas para que 
haja uma eficiente e eficaz proteção no controle da circulação e 
tratamento de dados e informações pessoais tanto no âmbito de 
instituições privadas como nas instituições públicas. (SOUSA, 2019, 
online). 
 

Dessa forma, para gerir as informações pessoais nas organizações públicas, é 

necessário considerar as legislações no âmbito da administração pública e os normativos 

do órgão referentes à temática, relaciona-los como forma de perceber e compilar todas 

as obrigações legais e por fim, adotar práticas da gestão da informação, observando 

além dos requisitos legais, o ambiente informacional, os processos, as pessoas, as 

tecnologias, para que haja êxito nas ações empregadas, tanto nos aspectos de 

conformidade quanto de desempenho organizacional.  

2.3 PRÁTICA DO GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS  

Como já exibido, uma ferramenta na prática da GI é a modelagem e descrição 

dos processos de gestão da informação, que auxiliam a avaliação dos objetivos, custo-

benefício da GI e no cumprimento da missão institucional. Composta pelas fases de 

planejamento, mapeamento, monitoramento e a intervenção (MIRANDA, 2010).  

Na administração pública, os processos administrativos são instrumentos 

importantes que auxiliam a resguardar os administrados e manter a transparência da 

atuação administrativa. Processo é o conjunto de atos coordenados para a obtenção de 

decisão, na qual as organizações públicas realizam os registros de seus atos, o controle 

da conduta de seus agentes (MEIRELLES, 2016).  



 

53 

Com a publicação do Decreto nº 8.539/2015 foi instituída a obrigatoriedade dos 

processos administrativos eletrônicos no âmbito da administração pública, com o 

objetivo de promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos 

administrativos com segurança, transparência e economicidade (BRASIL, 2015). 

Tais mudanças na legislação, resultaram em alterações na execução das 

atividades que envolvem todo o ciclo de vida da informação, desde a produção de 

documentos, a tramitação em sistemas informatizados, a preservação digital e a guarda 

em repositórios arquivísticos digitais, bem como prevê parâmetros para garantir a 

autenticidade, a integridade, a confiabilidade e a disponibilidade, visando a garantia da 

preservação e as exigências no acesso à informação (SCHäFER; LIMA; SEIFFERT; 

FLORES, 2018) 

Dessa maneira, com a implementação dos processos eletrônicos é possível a 

diminuição no tempo e custos com material de expediente, além da possibilidade de 

distribuição e compartilhamento de informações em maior velocidade e a facilidade no 

acesso às informações através de dispositivos eletrônicos.  

No âmbito das informações pessoais dos servidores públicos, os processos 

administrativos eletrônicos também são de grande importância, pois por meio deles são 

coordenadas as atividades como de obtenção de informação, análise de solicitações, 

tramitação entre os setores e são expedidas decisões de concessões de direitos e 

cumprimento de obrigações. Assim, por meio dos processos e suas informações 

registradas, as ações de GI, tais como obtenção, distribuição e uso das informações, são 

realizadas (DAVENPORT, 2002). 

Ainda por meio dos processos, também existe um direcionamento geral de ações 

a seguir quanto ao tratamento das informações pessoais. Nesse sentindo, quanto à 

publicidade a  Lei Geral do Processo Administrativo, Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 

1999, que regula os processos no âmbito da administração pública federal, visando, em 

especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da 

administração, determina que a mesma obedeça, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Tais princípios 

deverão nortear a forma de instruir os processos e as tomadas de decisão. (BRASIL, 

1999) 
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 No Art. 2°, V da Lei 9.784/1999, cita como critério que deve ser observado nos 

processos, a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de 

sigilo previstas na Constituição. Meirelles, conceitua ato administrativo, como: 

 
 
Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e 
declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si 
própria (MEIRELLES, 2016, p. 173). 
 
 

Assim, tem-se o ato administrativo como uma manifestação de vontade do poder 

público, que cria efeitos jurídicos, por intermédio de seus agentes, no exercício de suas 

competências funcionais, que deve ter por finalidade sempre o interesse público.  De tal 

forma, que todo ato administrativo, exceto a hipótese prevista em lei, deverá ter a mais 

ampla divulgação, pois na falta da publicidade, tornará o ato inválido e ineficiente 

(MEIRELLES, 2016) 

Para atos administrativos de competência da gestão de pessoas a Lei do Regime 

do Jurídico Único, Lei n° 8.112 de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos, exemplifica alguns atos administrativos de pessoal 

como: provimento, posse, vacância, redistribuição, exoneração, aposentadoria, pensão, 

entre outros. De modo que, as concessões ou decisões tomadas referentes as tais 

temáticas só serão efetivas a partir da publicação (BRASIL, 1990). Para os atos de 

pessoal, no âmbito do poder executivo federal, são atos que devem passar pelo exame 

da legalidade do TCU, assim as informações deverão ser publicadas e cadastradas no E-

pessoal, sistema do tribunal, responsável pela fiscalização dos atos.  

Outro sistema que auxilia a gestão das informações pessoais dos servidores 

públicos é o Assentamento Funcional Digital (AFD), sistema de gestão do governo 

federal, que tem o objetivo de agilizar o acesso à informação, subsidiar a tomada de 

decisão, bem como resguardar os direitos e os deveres dos órgãos. O AFD é uma 

plataforma de inclusão e acesso a documentos em ambiente virtual e meio de consulta 

segura e certificada ao dossiê do histórico funcional dos servidores públicos. É utilizado 

pelas organizações, entidades da Administração Federal e pelos órgãos de controle que 

necessitam de acesso a tais informações. 

Assim, como forma de sintetizar as obrigações legais apresentadas nesta 

pesquisa, se tem a norma que dispõe sobre os direitos e deveres dos servidores públicos 
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federais, pessoas legalmente investidas em cargo público. As informações pessoais, 

destes servidores, necessitam ser custodiadas, organizadas e gerenciadas, sendo estas 

algumas atribuições da gestão de pessoas, que conduz suas atividades por meio de 

processos administrativos eletrônicos norteados por princípios que orientam as tomadas 

de decisão, por meio do uso das informações. Este uso deverá ser dirigido por 

normativos que determinam a forma de tratamento, acesso e restrição das informações 

pessoais.  

Portanto, observando as diversas legislações, é notório que embora não exista 

uma orientação guiada de aplicação prática, com etapas delimitadas, existe uma 

exigência do gerenciamento das informações pessoais na administração pública. Tal 

exigência pode ser percebida quando são determinadas atividades de tratamento, acesso 

e divulgação, além da instrução dos processos administrativos para tomada de decisões, 

baseadas em informações.  

De tal forma que a administração pública percebe a necessidade da gestão da 

informação e determina que a mesma seja realizada, uma vez que para conseguir 

atender todas as exigências legais são necessárias práticas de gestão da informação.  

Dessa maneira, sendo a gestão da informação pessoal o processo que administra 

as informações relativas aos indivíduos, considerando suas particularidades e a 

necessidade de proteção, bem como a garantia às liberdades individuais e o respeito à 

privacidade, quando realizada na administração pública, é compreendida como o 

gerenciamento das informações relativas às pessoas considerando todos os normativos, 

suas interpretações e entendimentos cabíveis para garantir o cumprimento dos direitos e 

obrigações, sendo observadas suas exceções, devido às eventuais restrições de acesso. 

Dada a relevância da temática e sua aplicação na administração pública, decidiu-

se por realizar uma avaliação das ameaças, como forma de identificar e minimizar riscos 

associados, assim como a realização de uma auditoria, como meio de aperfeiçoar seus 

processos e serviços relacionados com as informações pessoais.  

A auditoria é uma prática realizada nas organizações públicas, como forma a 

agregar valor às unidades auditadas, identificando oportunidades para o 

aperfeiçoamento dos processos da gestão de riscos e de controle interno, 

proporcionando maiores contribuições nas tomadas de decisão e no alcance dos 

objetivos das organizações. (BRASIL, 2017).  
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Diante disso, a realização da auditoria servirá como atividade estratégica que 

conduzirá o processo de avaliação do ambiente informacional, recursos de informação, 

considerando suas inter-relações com o contexto organizacional, legislação, pessoas e 

processos como forma de contribuir para o gerenciamento das informações pessoais 

custodiadas na administração pública com eficiência. 
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3 AUDITORIA DE INFORMAÇÃO BASEADA EM RISCOS 

 

   A auditoria evoluiu da perspectiva de um processo de investigação, para um 

exame sistemático da realidade, que possibilita averiguar o alinhamento das atividades 

desenvolvidas à regulação existente e aos objetivos organizacionais, bem como a 

recomendação de melhorias.  

Nessa perspectiva a auditoria pode ser compreendida simplesmente como a 

comparação imparcial entre o fato concreto e o desejado, com o intuito de expressar 

uma opinião ou de emitir comentários, materializados em relatórios de auditoria. 

Embora ainda seja mais conhecida a auditoria contábil, atualmente, a auditoria possui 

diversas classificações quanto ao campo de atuação, quanto à forma de realização e 

quanto aos objetivos de trabalho (ARAÚJO, 2004). 

De acordo com a norma 19011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), que fornece diretrizes para auditoria de sistema de gestão, auditoria é o 

“processo sistemático, independente e documentado para obter evidência objetiva e 

avaliá-la objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são 

atendidos” (ABNT,2018, p.11). 

Nesse mesmo sentido, a norma de Auditoria do Tribunal de Contas da União 

(2011, p.15), define auditoria como:  

 
 
Processo sistemático, documentado e independente de se avaliar 
objetivamente uma situação ou condição para determinar a extensão 
na qual critérios são atendidos, obter evidências quanto a esse 
atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a um destinatário 
predeterminado.  
 
 

Apresenta também que a auditoria inicialmente era voltada para a descoberta de 

erros e fraudes, mas que evoluiu para outros domínios, assumindo formas específicas e 

especializadas, passando não só a focar sobre os fatos já passados, mas também a ter 

uma função preventiva e orientadora, mais consentânea com uma visão prospectiva de 

contribuir para o alcance de objetivos e para a melhoria do desempenho da 

administração pública. 

A NBR 19.011 ainda apresenta as constatações deste processo como resultados 

da avaliação de evidência de auditoria coletada, comparada com os critérios de 

auditoria, que podem: indicar conformidade ou não conformidade e podem conduzir à 



 

58 

identificação de riscos, oportunidades para melhoria ou registro de boas práticas 

(ABNT, 2018). De modo similar, na Ciência da Informação, segundo Ellis (1993), a 

auditoria pode ser classificada em dois tipos principais: auditoria de conformidade e 

auditoria consultiva, sendo estas respectivamente, aplicada aos aspectos sobre os quais 

há normas e procedimentos estabelecidos, observando se tais estão sendo seguidas, 

como ocorre na auditoria contábil ou financeira. Já na auditoria consultiva contempla 

aspectos relacionados aos usuários, recursos de informação e práticas existentes, bem 

como se preocupa com a avaliação dos sistemas, padrões e práticas existentes quanto à 

adequação às metas e objetivos da organização, geralmente alinhada ao planejamento 

estratégico da organização. Deste modo, a auditoria poderá ser compreendida além da 

fiscalização ou conferição, mas como forma de avaliação e consultoria para diversas 

áreas.  

Assim, o termo auditoria é usado em vários âmbitos, inclusive, na Ciência da 

Informação mediante a auditoria da informação.  

 
 
A Ciência da Informação, caracterizada por sua interdisciplinaridade, 
demonstra a necessidade do conhecimento e gerenciamento da 
informação nas organizações [...] A auditoria assessorará as 
organizações no levantamento das necessidades informacionais, na 
validação do fluxo de informação e na análise da utilização dos 
sistemas de informação para a tomada de decisão na governança delas 
(MONTANHEIRO, 2006, p. 42-44). 
 
 

A informação enquanto recurso estratégico organizacional precisa ser 

gerenciado de forma adequada para que seu valor seja efetivamente aproveitado. Neste 

sentido, a auditoria de ativos de informação, contribui para a formulação de uma 

estratégia de informação organizacional e sua influência na gestão da informação, da 

tecnologia, dos sistemas e do conteúdo está bem estabelecida em grande parte da 

literatura fundamental sobre o tema (FROST; CHOO, 2017). Para os autores este tipo 

de auditoria engloba todos os métodos necessários para catalogar, modelar, avaliar, 

controlar a qualidade e analisar os ativos de informação e a gestão da informação de 

uma organização. 

Na mesma perspectiva, Carvalho (2019, p. 55) apresenta que a auditoria aplicada 

à GIC “possibilita a avaliação de processos, fluxos, recursos de informação e do 

conhecimento, e ainda subsidia ações de consultoria que contribuem para o 
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aperfeiçoamento e a adequação de tais elementos ao contexto organizacional”. Assim, a 

auditoria de ativos de informação, “é essencial para planejar, avaliar e aperfeiçoar os 

processos de gestão da informação e do conhecimento”. (CARVALHO, 2019, p.55). 

A autora Carvalho (2019) ainda esclarece a integração entre as áreas, 

considerando o surgimento em paralelo quanto os aspectos que definem a sua 

complementariedade.  

De tal forma, o uso da auditoria, nesta pesquisa, como forma de contribuir para o 

gerenciamento das informações pessoais dos servidores da UFRN é válida e eficaz.  

A seguir será apresentado na perspectiva da Ciência da Informação a auditoria 

de ativos de informação e sua tipologia. 

3.1 AUDITORIA DE ATIVOS DE INFORMAÇÃO  

A Auditoria de Ativos de Informação, também denominada de auditoria de 

informação, é apresentada por Botha e Boon (2003) como responsável pelo exame 

sistemático dos recursos de informação, o uso e os fluxos da mesma em uma 

organização. Implica na identificação das necessidades informacionais dos usuários e 

quanto eficazmente ou não são atendidos. Além disso, calcula-se e determina o custo e o 

valor dos recursos de informação. Os autores apontam a existência de tipos de auditoria 

e explicitam suas diferenças.  

 

• A auditoria da comunicação devido ao seu enfoque nos padrões de 
fluxo de informações organizacionais;  
• Mapeamento de informações tem seu enfoque na identificação e uso 
de recursos de informação organizacional;  
• Auditoria dos sistemas de informação investigação da maneira como 
as ferramentas tecnológicas são usadas para gerenciar os recursos de 
informação (embora implicitamente);  
• A auditoria de conhecimento: gestão do conhecimento (ou 
gerenciamento de informações estratégicas) é o nível "mais alto" / 
último nível de gerenciamento de informações (de acordo com a 
evolução das funções de gerenciamento de informações) e, portanto, 
logicamente segue a informação auditoria de gestão e informação;  
• Auditoria de inteligência por seu relacionamento com a gestão da 
informação e do conhecimento (BOTHA; BOON, 2003, p.34). 
 
 

Carvalho (2010) propõe e define, baseado na descrição dos modelos de auditoria 

de Botha e Boon (2003), a auditoria de ativos de informação como um termo “guarda-

chuva” que reúne os vários tipos de auditoria e conceitua como “um processo que 
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facilita a avaliação da gestão da informação e do conhecimento e da produção e uso de 

inteligência e contribui para melhorar o planejamento destas ações, portanto se 

caracteriza como uma atividade necessária e complementar àquelas.”   

A seguir, figura que representa a hierarquia conceitual da auditoria de ativos 

informacionais, que estabelece a auditoria de inteligência em uma disposição mais 

elevada e em seguidas as demais auditorias de recursos de informação, informação, 

conhecimento e comunicação.  

 

Figura 5 - Hierarquia conceitual da Auditoria de Ativos de Informação 
 

 
                       Fonte: Oliveira (2019, p. 56). 
 

Para a devida compreensão dos tipos de auditoria que serão apresentados é 

preciso compreender os ativos informacionais e perceber o desenvolvimento do ciclo 

informacional, ao que se refere os dados, informações, conhecimento e a inteligência. 

Os dados são registros sem relação entre si, que quando organizados, processados de 

forma coerente, dotados de relevância e propósito geram as informações. O 

conhecimento é a informação valiosa da mente humana, transformada em experiência, 

valiosa incluindo reflexões e contexto (DAVENPORT, 1998). Já a inteligência 

competitiva organizacional surge como um processo estratégico que propicia converter 

dados, informações e conhecimento em diferenciais competitivos para a organização” 

(TEIXEIRA; VALENTIM, 2015, p. 102). A figura a seguir reproduz as características 

dos ativos informacionais.   
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Figura 6 - Características dos ativos informacionais 

 
Fonte: Adaptado de Tarapanoff; Araújo Júnior; Cormier (2000).  
 

Assim, a partir da classificação apresentada dos tipos de auditoria de ativos de 

informação será apresentada brevemente suas definições dos principais autores, sendo 

dada maior ênfase na Auditoria de Inteligência, escolhida para guiar esta pesquisa, visto 

que, é a que oferece uma abordagem mais ampla por contemplar os demais tipos, além 

de maior abrangência e flexibilidade quanto aos aspectos que serão estudados.  

É preciso, perceber os elementos e as abrangências dos diversos tipos de 

auditoria para a compreensão do desenvolvimento da hierarquia e consequentemente a 

abrangência da Auditoria de Inteligência. Será com esta auditoria que será relacionado a 

atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

A Auditoria de Recursos de Informação possuiu foco inicial na identificação 

dos recursos de informação e no gerenciamento dos documentos, expandindo 

posteriormente para o gerenciamento da aquisição e uso dos recursos informacionais, 

suas aplicabilidades nas organizações e análise da utilização e distribuição dos recursos 

aos usuários. Nesse sentido, Esteban Navarro, exibiu seu método com abordagem mais 

estratégica, relacionando os recursos com os objetivos estratégicos da organização, 

apresentado na seguinte definição: 
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Auditoria dos recursos de informação consiste no inventario dos 
diferentes tipos de recursos de informação de que uma organização 
dispõe, a localização de seus estoques e médios de comunicação, a 
descrição de suas características e estrutura, a análise de sua obtenção, 
disponibilidade, dinâmica e uso, a avaliação de seu emprego de acordo 
com os valores, o contexto e os modos de atuação da organização e a 
valoração de sua capacidade para gerar conhecimento útil para a 
organização, observando seus custos e resultados durante a criação de 
valor agregado; tudo a fim de alcançar uma gestão mais eficaz que 
resulte na realização dos objetivos estratégicos da corporação 
(ESTEBAN NAVARRO, 2004, p.2). 
 
 

Assim, por meio desta auditoria é possível identificar, localizar, descrever, 

avaliar e analisar os recursos de informação da organização, como: dados brutos, fluxo 

de informação, informação documental e utilizá-los de forma apropriada para alcançar 

uma gestão mais eficaz que resulte na realização dos objetivos estratégicos da 

organização. 

A Auditoria de Informação, Henczel (2000) assegura que não existe uma 

definição universal para a auditoria da informação e apresenta a definição da 

Associação para Gestão da Informação no Reino Unido (ASLIB), que considera a 

auditoria da informação: 

 
[...] uma avaliação sistemática do uso, recursos e fluxos da 
informação, por meio de uma verificação relacionada às pessoas 
e aos documentos existentes, de modo a estabelecer a extensão 
de sua contribuição para o alcance dos objetivos organizacionais 
(HENCZEL, 2000, p. 215). 
 
 

Auditoria da informação “é o processo de descobrir, monitorar e avaliar os 

recursos de informação de uma organização para programar, manter e melhorar a gestão 

de informação de uma organização” (BUCHANAN; GIBB, 1998, p. 35). 

Posteriormente, os autores apresentaram a auditoria de informação como uma 

abordagem holística que permite identificar, monitorar e avaliar, de modo sistemático, 

os recursos e os fluxos de informação de uma organização, de modo a propiciar 

diretamente para a eficácia e a eficiência de um sistema de informação (BUCHANAN; 

GIBB, 2007). 

Ainda ressaltam que os objetivos da auditoria permite: identificar recursos de 

informação e as necessidades de informação da organização; identificar custos e 

benefícios dos recursos de informação; descobrir as oportunidades para o uso de 
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recursos de informação como meio para obter vantagem estratégica; integrar os 

investimentos em tecnologias com iniciativas estratégicas do negócio; identificar os 

fluxos e processos de informação; desenvolver uma política e uma estratégia de 

informação integrada; criar a consciência da importância da gestão de recursos de 

informação; monitorar e avaliar a conformidade com padrões, legislação e pautas 

políticas relacionadas com a informação (BUCHANAN; GIBB, 2007) 

Convém observar que a auditoria de informação oferece orientação para um 

melhor uso da informação e do conhecimento, contribui para que a organização tenha a 

informação que necessita, e que esta seja gerenciada efetivamente com o adequado 

suporte de sistemas e de tecnologias para que as pessoas possam encontrá-la e usá-la 

para executar suas funções e o negócio da organização (CARVALHO, 2012). 

Assim, por meio de um processo de auditoria, de acordo com as características e 

demandas da realidade que se aplica, possibilitará a análise da organização e seu 

negócio, ambiente informacional, identificação dos recursos de informação, assim como 

suas necessidades, buscas e usos, verificando lacunas e gargalos, assim como a geração 

de recomendações, propostas e estratégias para que haja uma gestão eficiente, atingindo 

plenamente as metas organizacionais.  

A Auditoria do Conhecimento é considerada como sucessora da auditoria da 

informação, visto que esta proporciona a compreensão de como as atividades realizadas 

na organização criam conhecimento e qual o nível de significância estratégica em que o 

conhecimento pode estar (HENCZEL, 2000). 

Segundo Paiva, Silva e Santos a Auditoria do Conhecimento é conceituada 

como: 

Uma avaliação, com caráter consultivo e de diagnóstico, por meio da 
qual se pode identificar a situação existente, em relação ao 
conhecimento da organização, a partir de suas pessoas, de suas 
atividades, seus recursos e seus ambientes, a fim de propor iniciativas 
para a gestão do conhecimento que possam estar alinhadas a cada 
realidade organizacional (PAIVA, SILVA E SANTOS, 2014, p.353). 
 

Ainda, segundo Henczel (2000) objetivos dessa auditoria são: identificar as 

questões relacionadas às pessoas que impactam na criação, na transferência e no 

compartilhamento do conhecimento e investigar qual o conhecimento que pode ser 

capturado, onde é necessário e como pode ser reutilizado para determinar os métodos 

mais eficientes e efetivos para armazená-lo, facilitar o seu acesso, bem como efetuar sua 

transferência. 
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Portanto, este tipo de auditoria analisa o conhecimento organizacional existente, 

necessário, captura, armazenamento, distribuição e vinculações dos que possuem e 

necessitam para assim promover soluções de problemas e aumentar a vantagem 

competitiva da organização. 

A Auditoria de Comunicação é uma análise das comunicações ou da avaliação 

da compreensão mútua entre as partes envolvidas, assim é um meio adequado para 

medir a eficácia da comunicação nas organizações (ELLIS, 1993). 

Os sistemas de comunicação geram impacto diretamente no ambiente interno e 

externo, quanto a imagem e história da organização.  

 
Uma auditoria da comunicação procura, precisamente, avaliar até que 
ponto a comunicação desenvolvida na e pela organização é benéfica 
ou, pelo contrário, cria problemas. A auditoria da comunicação deverá 
fornecer, assim, dados concretos e reais em parte quantificados, sobre 
as causas comunicacionais do sucesso ou insucesso organizacional, 
para que, posteriormente, os profissionais de relações públicas possam 
propor aos dirigentes e implementar, com conhecimento de causa, 
políticas e medidas comunicacionais destinadas a favorecer a 
organização e os seus colaboradores. Os gestores organizacionais e os 
profissionais de relações públicas precisam saber com quem estão se 
comunicando, quais mensagens eles próprios e a organização estão 
emitindo, por intermédio de que canais, quais os bloqueios e ruídos ao 
processo e que efeitos a comunicação produz. Em suma a auditoria de 
comunicação equivale a um diagnóstico comunicacional para que, a 
posteriori, se possam estudar e aplicar terapêuticas comunicacionais à 
organização (SOUZA, 2006, p.92). 
 
 

Dessa maneira, por meio do diagnóstico e avaliação da comunicação 

organizacional, suas redes e canais de comunicação operacional, informal, interpessoal 

entre outras e suas barreiras é possível implementar melhorias no fluxo de comunicação, 

ampliando a efetiva comunicação da organização.   

3.2 AUDITORIA DE INTELIGÊNCIA  

O desenvolvimento tecnológico, os processos sociais, políticos e as demais 

evoluções nas organizações, trouxeram novas perspectivas sobre a importância e o 

poder dos seus recursos de informação. A complexidade do ambiente organizacional 

demanda um gerenciamento eficiente das informações e sua transformação em 

inteligência para as tomadas de decisões. Diante desse desenvolvimento e de suas 

dificuldades, novas estratégias de planejamento foram necessárias, assim como novas 
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percepções na avaliação, como a auditoria da informação, sendo preciso ampliar suas 

necessidades de informação e conhecimento para necessidades de inteligência. 

Para compreensão plena é preciso entender que a conversão de informações em 

conhecimento e a aplicação deste de forma estratégica gera a inteligência, que constitui 

um insumo básico para o planejamento estratégico, a tomada de decisões, a resolução de 

problemas, o desenvolvimento de inovações e a obtenção de vantagem competitiva 

(CARVALHO; ESTEBAN NAVARRO, 2010). Ainda, segundo os autores essa 

transformação ou conversão ocorre no âmbito de um Sistema de Inteligência 

Organizacional, enquanto estrutura que promove a inteligência competitiva e é formada 

por quatro grupos de elementos: a rede de atores com suas necessidades e condutas 

informativas; os recursos de informação disponíveis; os processos de produção, 

comunicação e uso de inteligência; e as tecnologias da informação e da comunicação 

utilizadas (CARVALHO; ESTEBAN NAVARRO,2010). 

Assim, conforme Carvalho (2012) nas organizações a auditoria de inteligência 

seria inserida como um estágio no processo de gestão do programa de inteligência, o 

que contribuiria para descobrir os recursos de informação e conhecimentos ocultos ou 

pouco explorados na organização.  

A Auditoria de Inteligência é apresentada por Gilad e Gilad (1989) como uma 

técnica que orienta a avaliação das necessidades de inteligência da organização, a fim de 

identificar as necessidades críticas de inteligência e a partir delas estabelecer os 

objetivos do sistema de inteligência empresarial, por meio das necessidades de 

informação, fontes usadas, uso da informação, métodos de disseminação, canais de 

comunicação, especialistas, barreiras na comunicação, objetivos e prioridades para o 

sistema de inteligência como um todo.  

Nesse sentido, Carvalho e Esteban Navarro (2014) contemplaram quatro planos 

que precisam ser analisados na auditoria de inteligência: o processo estratégico de 

negócio, o entorno, a organização e o sistema de inteligência organizacional.  

Para o processo estratégico de negócio deve ser analisada suas características, 

atividades, objetivos e atores. Em relação ao entorno é importante conhecer os 

contextos, públicos e tendências relacionados com o processo estratégico de negócios. 

Quanto a relação à organização é preciso saber sua finalidade, campo de atuação, 

estrutura, estratégia, seus processos de negócios, cultura organizacional e seus recursos 

humanos. E ao que se refere ao sistema de inteligência organizacional é necessário 
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analisar a rede de atores, sua caracterização, rol e o comportamento informacional de 

produtores e usuários de inteligência; os recursos de informação; as tecnologias da 

informação e da comunicação empregadas; e os processos de produção, transferência e 

uso de inteligência (CARVALHO; ESTEBAN NAVARRO,2014).  

Portanto, a auditoria de inteligência abrange demais tipos de auditoria, pois seu 

processo alcança os recursos de informação, a informação, o conhecimento e a 

comunicação. Os autores, ainda destacam que a realização de um processo desta 

auditoria possibilita tanto o planejamento, quanto a avaliação de um sistema de 

inteligência organizacional. Para o planejamento, permite identificar os objetivos, 

definir as características e a avaliação, permite o diagnóstico, adequação do sistema aos 

objetivos e usuários e adaptação às mudanças na organização e no entorno, o que 

proporcionará recomendações para melhorias e aperfeiçoamento (CARVALHO; 

ESTEBAN NAVARRO, 2014).  

Portanto, percebe-se que a auditoria de inteligência também aborda os elementos 

analisados nos demais tipos de auditoria da informação, de forma que a possibilita uma 

avaliação mais ampla do ambiente informacional de uma organização, considerando os 

vários elementos que a compõem. Entretanto, diferentemente dos demais tipos de 

auditoria que contam com várias propostas de métodos, na revisão de literatura 

realizada por Carvalho (2010) não foi identificado nenhuma metodologia para a 

realização da auditoria de inteligência, de forma que a autora propôs o método em sua 

tese, como forma de suprir a lacuna encontrada (CARVALHO, 2019). 

Diante do exposto, a auditoria que será realizada nesta pesquisa não possui como 

objetivo a descoberta de erros e fraudes, mas pretende-se avaliar o cumprimento da 

legislação, assim como proporcionar recomendações para melhorias e aperfeiçoamento 

das atividades analisadas. Para tanto, será utilizado um método de Auditoria de Ativos 

de Informação, concretamente a Auditoria de Inteligência proposta por Carvalho (2010), 

que possibilita a realização de uma:  

 
Uma avaliação integral dos ativos e processos informacionais a partir 
da consideração dos aspectos inerentes aos ambientes externo, 
organizacional e informacional, a fim de permitir uma compreensão 
holística que contemple as inter-relações e interdependências 
existentes. Os objetivos, o alcance e os aspectos que serão auditados 
nortearão cada processo específico de auditoria e determinarão as 
técnicas e instrumentos de coleta e de análise de dados adequados para 
a realização de cada processo específico de auditoria (CARVALHO, 
2019, p.67). 
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Dessa forma, consiste em um método de avaliação de ativos e processos 

informacionais de uma organização, considerando as características dos recursos, 

processos, atores e tecnologias associados, possibilitando contribuir para o 

planejamento e avaliação, permitindo apresentar recomendações para a melhoria da 

gestão de tais ativos considerando as características da organização e do ambiente 

(CARVALHO; ESTEBAN NAVARRO,2014).  

O método de auditoria de inteligência de Carvalho (2010) é orientado pelos 

seguintes princípios: a) reconhecimento da profunda inter-relação entre o ambiente 

informacional, a organização e o entorno, que orienta a análise dos três ambientes que 

formam o conjunto e a compreensão de suas relações de modo sistemático; b) o 

reconhecimento das mudanças evolutivas, que compreende o ambiente informacional 

como dinâmico e em constante transformações, sendo assim necessário avaliações de 

forma continua; c) a ênfase no comportamento informacional, que observa a conduta 

dos produtores e usuários da informação, enquanto pessoas envolvidos no processos e 

no uso dos recursos; e d) e a insistência na observação e na descrição, que  necessita da 

observação e da descrição do que efetivamente ocorre em um ambiente informacional 

como única base confiável para apresentação das recomendações válidas e intervenções 

eficazes.   

Nesse sentido, o método de auditoria de inteligência foi escolhido como modelo 

para conduzir a pesquisa, devido ao seu direcionamento para planejar, avaliar e 

aperfeiçoar os processos de gestão da informação, por meio da avaliação integral dos 

ativos e processos informacionais, considerando aspectos inerentes ao ambiente 

organizacional, informacional e o entorno, contribuindo com propostas de adequações e 

adaptações necessária para o alcance das metas e objetivos da organização.  

A aplicação do método é realizada mediante uma sequência de atividades 

distribuídas em sete etapas, de forma cíclica como forma de representação de um 

processo contínuo, são elas: planejamento, preparação, coleta, análise, elaboração do 

relatório de auditoria, incluindo recomendações, comunicação e guia de execução.  
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Figura 7 - Etapas da Auditoria de Inteligência 
 

 
Fonte: Adaptação Carvalho e Esteban Navarro (2014). 

 
Cada uma dessas etapas compreende atividades específicas que direcionam o 

processo de auditoria para o alcance do seu objetivo. As atividades envolvidas em cada 

essas etapas foram sintetizadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 7 - Etapas e atividades do processo de Auditoria de Inteligência 
 

PLANEJAMENTO 

•Definir os objetivos e o alcance da auditoria. 
•Selecionar o processo estratégico de negócio ou o setor a auditar. 
•Obter o apoio e as autorizações necessárias. 
•Criar a equipe de auditoria. 
•Elaborar o guia para orientar a realização da auditoria (plano de 
auditoria). 

PREPARAÇÃO 

•Comunicar os objetivos e os benefícios da auditoria 
•Definir fontes e contactar os informantes. 
•Definir técnicas e instrumentos de coleta e análise de 
informação. 
•Elaborar instrumentos de coleta de informação específicos. 

COLETA 
•Aplicar técnicas e instrumentos adequados para obter informação 
sobre o processo estratégico de negócio, a organização, o entorno 
e o sistema de informação. 
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ANÁLISE 
•Descrever e atribuir sentido a cada aspecto auditado com o fim 
de identificar pontos fortes e fracos e de apresentar 
recomendações para melhorar o sistema. 

ELABORAÇÃO 
DO 

RELATÓRIO 
PRELIMINAR 

•Registrar os resultados e as recomendações do processo de 
auditoria em um documento claro e conciso. 

COMUNICAÇÃO 
•Divulgar os resultados da auditoria e discutir sobre os benefícios 
do processo, a validade das recomendações e o modo de 
implementá-las. 

ELABORAÇÃO 
DO RELATÓRIO 

FINAL 

•Elaborar um documento que facilite implantar as recomendações 
consideradas oportunas mediante a indicação do quê, por quê, 
como, quem e quando implantá-las. 

Fonte: Adaptação de Carvalho (2010). 
 

De tal forma, a auditoria é iniciada pela etapa de planejamento, a qual define os 

objetivos e o alcance da auditoria, atividades fundamentais, tendo em vista que deverão 

esclarecer o escopo, com base nas circunstâncias em que é realizada e irão condicionar 

todas as demais atividades.  

Para a definição do objetivo da auditoria é necessário considerar que, devido às 

suas características e natureza abrangente, o método permite atingir diferentes objetivos. 

Para a definição do alcance é necessário definir a perspectiva e os componentes que 

serão abordados, por meio da matriz com combina as duas dimensões, como forma de 

conciliar a abrangência e a flexibilidade de aplicação do método em diferentes 

organizações, de acordo com suas características, objetivos e interesses específicos e, 

ainda, responder às demandas especificas (CARVALHO, 2012).  

 

Figura 8 - Matriz para definição do alcance de Auditoria de Inteligência 
 

Fonte: Adaptação de Carvalho (2010). 
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Carvalho (2012, p.187) esclarece que, a dimensão da perspectiva “consiste em 

estabelecer o ponto de vista a partir do qual os componentes serão selecionados e 

analisados como objetos preferenciais de auditoria”. Assim as perspectivas apresentadas 

correspondem ao entorno, à organização e ao processo de negócio (CARVALHO, 

2012). 

Para a dimensão dos componentes, Carvalho esclarece que poderá ser orientada 

à rede de atores, observando os perfis de provedores e usuários de inteligência, e suas 

correlações e necessidades quanto aos processos, uso de recursos e utilização de 

tecnologias (CARVALHO, 2012). 

Portanto, para garantia de resultado na aplicação do método em diversos tipos de 

ambientes informacionais, é preciso a definição clara de seus objetivos e alcance, como 

forma de orientar e delimitar as atividades a serem realizadas.  Dessa forma, a auditoria 

de inteligência permite alcançar um diagnóstico holístico do ambiente informacional, 

levando em consideração o contexto, a complexidade e a natureza global dos fenômenos 

estudados (CARVALHO, 2010). Desta maneira, como já apresentado, o método tem o 

potencial de ser aplicado a qualquer ambiente informacional, devido à flexibilidade de 

enfoque e nas técnicas.  

As etapas seguintes contemplam a preparação para a execução das atividades, 

por meio da definição das fontes de informação, informantes, técnicas e instrumentos de 

coleta de dados, assim como sua elaboração. A seguir, as etapas de coleta e análise das 

informações necessárias, resultando no relatório preliminar com os resultados e as 

recomendações do processo de auditoria, a fim da validação dos mesmos, por meio da 

comunicação. Por fim, haverá a elaboração do relatório final que apresentará o 

direcionamento da implementação das recomendações consideradas oportunas. 

(CARVALHO, 2010). 

Portanto, a partir do estudo do método apresentado e considerando as 

especificidades da auditoria nos órgãos públicos, se buscará integrar a Auditoria de 

Inteligência com a Auditoria Interna Governamental, que é baseada em riscos. Com 

isso, espera-se contribuir para o aperfeiçoamento do método de auditoria de inteligência 

no que se refere a sua aplicação na administração pública brasileira.  

A auditoria baseada em riscos é caracterizada por focar em atividades auditáveis 

mais significativas. Assim, é considerada uma evolução da auditoria tradicional, pois 

altera o foco de avaliação do sistema de controle interno para a avaliação da postura da 
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administração perante os riscos. Com isso, a auditoria deixa de ser reativa para assumir 

uma postura preventiva (POMMERENING; BENCKE, 2011). 

A avaliação dos riscos, possibilita medir e analisar o efeito das incertezas de 

desvio em relação ao esperado, permitindo focar a auditoria em atividades mais críticas, 

como forma de minimizar as ameaças no alcance dos objetivos. Entretanto, antes de 

aprofundar nesta temática, serão discutidas as características gerais da auditoria interna 

governamental.  

3.3 AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL  

O Instituto dos Auditores Internos do Brasil, apresenta a auditoria interna como: 

  

Um departamento, divisão, equipe de consultores ou outros 
profissionais que prestem serviços independentes e objetivos de 
avaliação e de consultoria, criados para agregar valor e melhorar as 
operações de uma organização. A atividade de auditoria interna 
auxilia a organização a atingir seus objetivos, aplicando uma 
abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a 
eficácia dos processos de governança, gerenciamento de riscos e 
controle. (IIA, 2016, p.17) 

 
A auditoria interna nas organizações públicas possui objetivos similares. Nesse 

sentido, a Instrução Normativa nº 01, de 10/05/2016, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e a Controladoria Geral da União, que dispõem sobre as medidas 

para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos, 

e à governança no âmbito do Poder Executivo Federal, determina às auditorias internas 

a competência de avaliar e assessorar as organizações públicas no “aprimoramento dos 

controles internos, de forma que controles mais eficientes e eficazes mitiguem os 

principais riscos de que os órgãos e entidades não alcancem seus objetivos” (BRASIL, 

2016, online). 

Marinho e Silva Junior (2018, p. 869) apresentam este normativo como uma  

contribuição decisiva para uma mudança de paradigma na administração pública “em 

linha com o fortalecimento da gestão estratégica e da governança das organizações que 

compõem esse Poder, a partir da geração de informações e indicadores de riscos que 

possibilitem maior consistência nas tomadas de decisão”.  

Posteriormente, na Instrução Normativa nº 03, de 09/06/2017 do Ministério da 

Transparência e Controladoria Geral da União, foi aprovado o Referencial Técnico da 
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Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que 

estabelece os princípios, as diretrizes e os requisitos fundamentais para a prática 

profissional da atividade. A auditoria é entendida como uma atividade independente e 

objetiva “disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, 

de gerenciamento de riscos e de controles internos” (BRASIL, 2017, online).  

Marinho e Silva Junior (2018, p.869) apontam o novo normativo, Instrução 

Normativa nº 03/2017, como uma validação da “atuação de uma auditoria interna mais 

focada em informações de riscos consistentes, possibilitando uma maior robustez no 

planejamento e um melhor direcionamento dos trabalhos”. 

A referida instrução ainda apresenta o padrão de comportamento na atuação da 

equipe de auditoria com princípios e requisitos éticos. Ademais é determinado quanto 

ao gerenciamento da atividade de auditoria, que deve ser desenvolvida de forma a 

agregar valor às unidades auditadas e às políticas públicas sob sua responsabilidade, 

fomentando a melhoria dos processos de gestão de riscos, além da realização do 

planejamento, comunicação, aprovação do plano de Auditoria Interna, gerenciamento 

dos recursos, estabelecimento de política, procedimentos e coordenação, reporte para a 

alta administração, gestão e melhoria da qualidade. (BRASIL, 2017) 

Em seguida, a Instrução Normativa n° 08, de 06/12/2017, aprovou o Manual de 

Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal estabelecendo os procedimentos para a prática profissional da 

atividade de auditoria. O manual de orientações técnicas apresenta o acesso à 

informação e a gestão de riscos como temáticas que proporcionaram novos horizontes 

para a auditoria interna, trazendo maior visibilidade e oportunidade de contribuição para 

o alcance dos objetivos organizacionais. Nesse sentindo, o manual exibe: 

 
No Brasil, a partir da edição da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, que regula o direito fundamental de acesso à informação, e da 
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 
2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e 
governança no âmbito do Poder Executivo Federal, abriram-se novos 
horizontes para a atividade de auditoria interna governamental que, 
além de uma maior visibilidade dos trabalhos realizados, passou a ter 
também maiores oportunidades de contribuir mais diretamente para o 
alcance dos objetivos das organizações de que fazem parte. Tudo isso 
vem aproximando a Auditoria Interna das áreas de negócio das 
organizações, alçando-a a um patamar de maior importância, posto 
que passou a ser demandada para contribuir mais diretamente nas 
tomadas de decisão, tendo sua relevância reconhecida pelo nível 
estratégico das organizações (BRASIL, 2017). 
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No referido manual houve maior detalhamento das atividades que deverão ser 

desenvolvidas, de maneira que baseado neste foi elaborado um quadro de etapas e 

atividades do processo de Auditoria Interna, similar a estrutura da Auditoria de 

Inteligência, com objetivo de estabelecer relações.   

Quadro 8 - Etapas e atividades do processo de Auditoria Interna 

  PLANEJAMENTO 

•Análise preliminar do objeto de auditoria 
•Objetivos e escopo do trabalho de auditoria 
•Elaboração do programa de trabalho. 
•Procedimentos de auditoria 
•Alocação da equipe de auditoria  

EXECUÇÃO 

•Comunicação com a Unidade Auditada 
•Coleta e Análise dos Dados  
•Evidências  
•Achados de Auditoria (ou Observações) 
•Manifestação da Unidade Auditada  
•Recomendações 
•Papéis de Trabalho  

COMUNICAÇÃO 
DOS RESULTADOS 

•Planejamento da Comunicação dos resultados  
•Formas de Comunicação dos Resultados  
•Relatório de Auditoria  
•Encaminhamento das comunicações aos Destinatários  
•Divulgação dos Resultados  

MONITORAMENTO 

•Processo de Monitoramento  
•Formas e Critérios de Monitoramento  

•Monitoramento de implementação de recomendações 
reiteradamente não atendidas 
•Comunicação da situação da implementação das 
recomendações  
•Quantificação e registros dos benefícios  

Fonte: Elaboração própria (2020).  
 

3.4 ASSOCIAÇÃO DAS AUDITORIAS DE INTELIGÊNCIA E INTERNA        

GOVERNAMENTAL 

Para fins desta pesquisa, não existe relevância da categorização das atividades 

nas etapas, as quais foram observadas apenas para organização da distribuição delas nos 

quadros de processos de auditoria. Assim, para o objetivo de associação dos dois tipos 

de auditoria, será observado as atividades que deverão ser desenvolvidas nos métodos, a 

fim de perceber suas principais similaridades e diferenças. 
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Como forma de associação serão observados inicialmente os termos iguais ou 

similares, que sejam de fácil percepção, para os demais serão apresentados a descrição 

das atividades, conforme o método de Auditoria de Inteligência e o Manual de 

Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental para pleno 

entendimento das relações que serão estabelecidas.  

Conforme o Quadro 9, o estudo comparativo iniciará nas etapas com o propósito 

de entendimento e percepção geral dos métodos para posterior análise mais detalhada. 

 

Quadro 9 - Associação das etapas das Auditorias de Inteligência e Interna 
 

AUDITORIA DE INTELIGÊNCIA  AUDITORIA INTERNA  

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO 

PREPARAÇÃO 

EXECUÇÃO 

COLETA 

ANÁLISE 

ELABORAÇÃO DO  
RELATÓRIO PRELIMINAR 

COMUNICAÇÃO 

COMUNICAÇÃO DOS 
RESULTADOS ELABORAÇÃO DO  

RELATÓRIO FINAL 

  MONITORAMENTO 

Fonte: Elaboração própria (2020).  
 
 

Para associação efetiva dos métodos de auditoria é preciso a avançar das 

percepções de suas principais similaridades e diferenças das etapas para as atividades, 

tendo em vista que, enquanto no método de auditoria de inteligência foram elaboradas 

sete etapas mais especificas, a auditoria interna só apresenta quatro etapas, mais 

generalizadas. De tal forma que, somente por meio da verificação das atividades foi 

possível realizar a integração das auditorias. Ainda assim, foi percebido que não houve 

correspondência na etapa de monitoramento da auditoria interna.  

A seguir, no Quadro 10, serão comparadas as atividades dos métodos, a fim de 

associar os métodos.  
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Quadro 10 - Associação das atividades das Auditorias de Inteligência e Interna 
 
 

AUDITORIA DE INTELIGÊNCIA  AUDITORIA INTERNA  

  
•Análise preliminar do objeto de 
auditoria 

•Definir os objetivos e o alcance da 
auditoria. 

•Objetivos e escopo do trabalho de 
auditoria 

•Selecionar o processo estratégico de 
negócio ou o setor a auditar. 

  

•Obter o apoio e as autorizações necessárias. 
•Comunicação com a Unidade Auditada 
(apresentação e formalização) 

•Criar a equipe de auditoria. •Alocação da equipe de auditoria  

•Elaborar o guia para orientar a realização da 
auditoria (plano de auditoria). 

•Elaboração do programa de trabalho. 

•Comunicar os objetivos e os benefícios da 
auditoria 

  

•Definir fontes e contactar os informantes. 

•Procedimentos de auditoria 
•Definir técnicas e instrumentos de coleta e 
análise de informação. 

•Elaborar instrumentos de coleta de 
informação específicos. 

•Aplicar técnicas e instrumentos adequados 
para obter informação sobre o processo 
estratégico de negócio, a organização, o 
entorno e o sistema de informação. 

•Coleta e Análise dos Dados  

•Descrever e atribuir sentido a cada aspecto 
auditado com o fim de identificar pontos 
fortes e fracos e de apresentar 
recomendações para melhorar o sistema. 

•Evidências  

•Achados de Auditoria (ou Observações) 

  •Manifestação da Unidade Auditada  

•Registrar os resultados e as recomendações 
do processo de auditoria em um documento 
claro e conciso. 

•Recomendações 

•Papéis de Trabalho  

•Divulgar os resultados da auditoria e 
discutir sobre os benefícios do processo, a 
validade das recomendações e o modo de 
implementá-las. 

•Planejamento da Comunicação dos 
resultados (qualidade da comunicação e 
redação) 
•Formas de Comunicação dos 
Resultados  

•Elaborar um documento que facilite 
implantar as recomendações consideradas 
oportunas mediante a indicação do quê, por 
quê, como, quem e quando implantá-las. 

•Relatório de Auditoria  

•Encaminhamento das comunicações aos 
Destinatários  

•Divulgação dos Resultados  
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•Processo de Monitoramento  
•Formas e Critérios de Monitoramento  
•Monitoramento de implementação de 
recomendações reiteradamente não 
atendidas 
•Comunicação da situação da 
implementação das recomendações  

•Quantificação e registros dos benefícios  
Fonte: Elaboração própria (2020).  
 

A atividade inicial da auditoria interna não possui correspondência pois trata-se 

da análise preliminar do objeto de auditoria que constitui a fase de compreensão do 

objeto, que já foi previamente incluído no Plano Anual de Atividades de Auditoria 

Interna. Nesta etapa devem ser considerados os objetivos e estratégias da unidade 

auditada, bem como seus riscos significativos e as medidas de controle. Posteriormente, 

na atividade seguinte serão definidos os objetivos detalhados ou específicos para 

atender a causa motivadora e o escopo do trabalho de auditoria, baseados da avaliação 

dos riscos e dos controles associados ao objeto, como forma de direcionar os 

desdobramentos do objetivo geral definido no plano. (BRASIL, 2017). 

De tal forma, a principal diferença inicial dos métodos de auditoria é o prévio 

estabelecimento do objeto por meio do planejamento da auditoria interna baseada nos 

riscos, enquanto a auditoria de inteligência poderá ter como circunstância motivadora o 

planejamento de uma implementação, uma avaliação para correção ou aperfeiçoamento, 

partindo da organização. Por essa distinção, algumas atividades na etapa de 

planejamento também serão diferentes, como a seleção do processo estratégico de 

negócio ou setor a auditar que já foram definidos previamente na auditoria interna.  

Na atividade posterior, são semelhantes quanto a comunicação, mas com 

finalidades distintas, pois na auditoria interna servirá para apresentação e formalização 

na unidade, enquanto na auditoria de inteligência será para obtenção de apoio e 

autorizações necessárias e em atividade futura haverá a comunicação dos objetivos e 

dos benefícios. Assim, as auditorias se diferenciam no trato de apenas informar a 

realização do processo de auditoria interna, enquanto na auditoria de inteligência existe 

a preocupação de aceitação, apoio e contribuição.  

Posteriormente, a maioria das atividades possui correspondência nos 

procedimentos para as técnicas e instrumentos, seguidas da coleta e análise dos dados, a 

observação das evidências e pontos fortes e fracos. A seguir a auditoria interna 
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apresenta uma atividade de comunicação anterior aos registros das recomendações, 

como forma de manifestação da unidade auditada. Já a auditoria de inteligência só 

existe previsão da comunicação para divulgação dos resultados e recomendações 

posterior a elaboração inicial, sendo está prevista também na auditoria interna como 

forma validação e conseguinte o relatório final da auditoria.  

Após, são elaborados os documentos e relatórios e encaminhados aos 

responsáveis. É notório observar que cada atividade é executada de forma 

correspondente ao seu tipo de auditoria. Mas para fins desta pesquisa, é necessário 

observar e relacionar às atividades em si, sem a preocupação da execução, como forma 

de entendimento das necessidades e condução do processo de auditoria. De forma que, 

foram percebidas atividades correspondentes de: comunicação, coleta e análise dos 

dados, recomendações, elaboração de relatório, entre outros, sendo estas realizadas de 

acordo com as particularidades de cada auditoria.  

Ademais, foi observado uma particularidade na elaboração dos relatórios finais, 

pois enquanto na auditoria interna possui um documento técnico de análise, parecer e 

descrição dos trabalhos a serem realizados como plano de ação, na auditoria de 

inteligência, é desenvolvido um guia de implementação das recomendações, com a 

atenção da validação e facilitação do modo de implementa-las.    

Além disso, as últimas cinco atividades apresentadas na auditoria interna não 

possuem nenhuma correspondência, tendo em vista que não existe previsão da etapa de 

monitoramento na auditoria de inteligência. Tal etapa e atividades são de suma 

importância para o processo de auditoria, pois contribuirão como critério de avaliação 

da qualidade dos trabalhos realizados pelas unidades. Os monitoramentos deverão ser 

realizados de acordo com o grau de relevância da recomendação, sob os critérios de 

gravidade dos riscos envolvidos, complexidade do objeto da recomendação e grau de 

maturidade da gestão de riscos da unidade auditada. (BRASIL, 2017) 

Desta forma, quanto as diferenças percebidas nos métodos de auditoria sobre a 

análise preliminar do objeto de auditoria, por meio dos riscos significativos e as 

medidas de controle da unidade auditada e as atividades de monitoramento desta 

implementação, essa diferenciação corresponde à seleção dos trabalhos de auditoria 

baseada no gerenciamento dos riscos, que identifica, analisa e avalia os riscos passíveis 

de ameaçar os objetivos organizacionais.  
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Deste modo, agregar as diferenças dos métodos de auditoria poderá enriquecer 

ambos os processos. Para a auditoria interna, a elaboração de um guia de 

implementação com maior atenção nos cuidados necessários durante a efetivação das 

recomendações e, para a auditoria de inteligência verificar critérios para mensurar e 

focar em atividades auditáveis mais significativas, por meio da gestão de riscos, além da 

continuidade do processo de auditoria por meio do monitoramento, tornando-se possível 

a verificação da implementação e a validação das recomendações.  

Na Instrução Normativa nº 03/2017 da CGU, a auditoria interna governamental é 

direcionada para uma abordagem voltada para o gerenciamento de riscos, que o define 

como “processo para identificar, analisar, avaliar, administrar e controlar potenciais 

eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da 

organização” (BRASIL, 2017, online). Tal abordagem também é citada na NBR 19.011 

como um dos princípios da auditoria como:  

 
Uma abordagem de auditoria que considera riscos e oportunidades [...] 
influencia substancialmente o planejamento, a condução e o relato de 
auditorias, para assegurar que as auditorias sejam focadas em assuntos 
que sejam significativos para o cliente de auditoria e para alcançar os 
objetivos do programa de auditoria (ABNT, 2018, p.17). 
 

Portanto, de acordo com a nova abordagem a auditoria evolui do enfoque apenas 

na conformidade ou na identificação de irregularidades e fraudes, para o enfoque 

voltado para os riscos dos negócios da organização e nos controles internos. Dessa 

forma, para fins desta pesquisa, será adotado a abordagem da auditoria de inteligência 

associada a auditoria interna baseado nos riscos.   

Nesse mesmo sentido, Pommerening e Bencke (2011) indicam que a nova 

abordagem da auditoria baseada em riscos preencheu lacunas deixadas pela auditoria 

convencional quanto ao modo de fazer e aos resultados dos trabalhos realizados, 

desprendendo-se dos processos operacionais, para se concentrar na identificação e 

avaliação dos riscos do negócio e como a administração da empresa está trabalhando 

para mitigá-los, deixando de lado o foco das atividades já ocorridas, para os riscos que 

podem comprometer os objetivos organizacionais.  

Pommerening e Bencke (2011) ainda apresentam em seu estudo, um quadro 

comparativo das características das auditorias tradicionais e baseadas em riscos, que 

será acrescido a auditoria de inteligência como forma de relacioná-las.  
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Quadro 11 - Características das abordagens de auditoria 
 

Aspectos  
Auditoria 

Tradicional  
Auditoria baseada em 

riscos  
Auditoria de Inteligência  

Foco da 
Auditoria 

Demonstrações 
financeiras  

Foco no negócio  
Entorno, organização e/ou 

processo de negócio 

Direção Conformidade  Performance  Planejamento e avalição  

Enfoque Transações  Risco e processo  
Provedores, usuários, 
processos, recursos e 

tecnologias  

Equipe 
Basicamente 

auditores  
Equipe multidisciplinar  Equipe multidisciplinar 

Relatório 
Parecer, carta de 
recomendação.  

Parecer, Business 
Model, Análise dos 

riscos, GAP analysis e 
sugestões de melhoria. 

Guia para implementar 
recomendações 

Apresentação      
de resultados 

Descreve 
políticas para se 

obter uma 
qualidade 

consistente 

Descreve como realizar 
um trabalho de acordo 

com a auditoria moderna 

Divulgação dos resultados 
da auditoria e discutir 
sobre os benefícios do 

processo, a validade das 
recomendações e o modo 

de implementá-las. 

Fonte: Adaptação de Pommerening e Bencke (2011).  
 

A partir do quadro comparativo, é possível perceber maior aproximação da 

auditoria de inteligência com a auditoria baseada em riscos, visto que possuem algumas 

similaridades, tais como o foco no negócio da organização, a direção da auditoria para 

melhoria do desempenho e da performance organizacional, sendo realizada na auditoria 

de inteligência por meio de planejamento e avaliação e, por fim, o enfoque nos 

processos.  

Quantos aos resultados, as auditorias também possuem alguns aspectos 

semelhantes, pois diferente da tradicional que determina políticas para obtenção de 

qualidade, as demais descrevem como realizar o trabalho ou o modo de implementá-las. 

 De tal modo que, a realização da auditoria baseada em riscos, assim como de 

inteligência, poderá auxiliar a organização na formulação de ações e políticas, 

pertinentes as suas necessidades e com soluções viáveis de acordo com seus problemas, 

obrigações e objetivos.  

Nessa mesma perspectiva, Martinez e Armenteros (2006) avaliaram o 

desenvolvimento do enfoque da auditoria e, posteriormente, as relacionou, a partir da 
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necessidade gerada pelo rápido crescimento das empresas, determinando a ampliação do 

escopo de detecção de fraudes para a inclusão de uma abordagem sistemática de 

avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e 

liderança, desenvolvendo um caráter preventivo e corretivo. Por fim, tanto a auditoria 

na área da Ciência Econômica, denominada de auditoria interna, como na área da 

Ciência da Informação, denominada de auditoria de informação, sendo a auditoria de 

inteligência um dos tipos desta, são classificadas como auditoria de gerenciamento, que 

possuem como finalidade, auxiliar na melhoria da gestão da organização para atingir 

seus objetivos.  

Portanto, para a execução da auditoria de inteligência vinculada à auditoria 

interna baseada em risco, serão abordados na próxima seção os conceitos do 

gerenciamento dos riscos, como forma de possibilitar um melhor direcionamento na 

identificação dos mesmos, como indicadores dos aspectos mais relevantes e 

significativos a serem auditados.   

3.5 GESTÃO DE RISCOS 

 De acordo com a norma 31000 da Associação Brasileira De Normas Técnicas, 

que fornece os princípios e diretrizes da gestão de riscos, o risco é definido como “efeito 

da incerteza nos objetivos” e a gestão destes como “atividades coordenadas para dirigir 

e controlar uma organização no que se refere a riscos” e acrescenta a gestão de risco 

como parte integrante de todas as atividades organizacionais. (ABNT, 2018, p. 01). 

Segundo o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO, 2007) o Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão 

Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros, o gerenciamento de riscos 

corporativos é um processo conduzido em uma organização, aplicado no 

estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização 

eventos em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los 

compatível com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do 

cumprimento dos seus objetivos.  

Ainda nesse sentido, de acordo com Hollós e Perdersoli (2009, p. 76), a 

aplicação do gerenciamento de riscos possibilita,  
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estabelecer prioridades e instruir tomadas de decisão, baseando-se em 
estimativas cientificas e estatisticamente fundamentadas da 
probabilidade de ocorrência, da natureza e da magnitude de impactos 
futuros sobre os objetivos da organização. 
 
 

Ainda segundo a NBR 31000 apresenta a gestão de risco, como processo global 

de identificação, análise e avaliação dos riscos, que deverá ser conduzido de forma 

sistemática, iterativa e colaborativa, com base no conhecimento e nos pontos de vista 

das partes interessadas. Convém que use a melhor informação disponível, 

complementada por investigação adicional, como necessário (ABNT, 2018). 

Portanto, para a devida aplicação do gerenciamento dos riscos é preciso que os 

envolvidos possuam as informações necessárias, no tempo certo e de forma adequada, 

para que a apreciação das incertezas ocorra de forma assertiva. Nesse sentido, como já 

estudado, adotar práticas de GI possibilitará além de validar e tratar as informações, 

auxiliar em sua disponibilização ou distribuição de forma eficiente.  

Para sua identificação o propósito é detectar, encontrar, reconhecer e descrever 

os riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance seus objetivos. Já 

o propósito da análise é compreender a natureza do risco e suas características, 

incluindo o tipo, nível, a consideração detalhada de incertezas, fontes de risco, entre 

outros. Quanto a avaliação de riscos seu objetivo é apoiar as decisões, por meio da 

comparação dos resultados da análise, com os critérios estabelecidos para determinar 

onde é necessária ação adicional. (ABNT, 2018). Nessa perspectiva COSO (2007) 

apresenta uma estrutura de oito componentes inter-relacionados, pelos quais a gestão 

organizacional está integrada com o processo de gestão de riscos. Esses componentes 

são:  

Figura 9 - Componentes da Gestão de Riscos 
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                               Fonte: COSO (2007, p. 13) 
 

Assim, os componentes da gestão de riscos definidos por COSO (2007) são:  

a) Ambiente Interno – compreende o tom da organização e fornece a base pela 

qual os riscos serão identificados e abordados pelo seu pessoal, apreciando também o 

apetite a risco, a integridade, os valores, além do ambiente em que estão inseridos;  

b) Fixação de Objetivos – os objetivos devem existir antes mesmo que a gestão 

comece a identificar os riscos, com a gestão de riscos se assegura que a administração 

disponha de um processo efetivado para estabelecer esses objetivos que propiciem 

suporte e estejam alinhados com a missão da organização;  

c) Identificação de Eventos – os eventos, internos e externos, que influenciam no 

cumprimento dos objetivos da organização devem ser identificados e classificados;  

d) Avaliação de Riscos – os riscos são analisados, considerando a probabilidade 

e o impacto que é base para determinar o modo como serão administrados. Esses riscos 

também são avaliados quanto à sua condição de riscos inerentes e residuais;  

e) Resposta a Risco – a gestão determina as respostas aos riscos de modo a 

evitar, aceitar, reduzir ou compartilhar, desenvolvendo uma série de medidas para 

alinhar os riscos com a tolerância e com o apetite ao risco;  

f) Atividades de Controle – políticas e procedimentos são estabelecidos e 

implementados, assegurando a eficácia na execução das respostas aos risco;  

g) Informações e Comunicações – as informações relevantes são identificadas, 

colhidas e comunicadas de forma adequada em um sentido mais amplo, fluindo em 

todos níveis da organização;  



 

83 

h) Monitoramento – a gestão de riscos é monitorada e são feitas as modificações 

necessárias continuamente. Esse monitoramento é realizado por intermédio de práticas 

gerenciais contínuas ou avaliações independentes ou de ambas as formas (COSO,2007). 

Na administração pública, a gestão de riscos foi instituída como obrigatória para 

os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal por meio da Instrução Normativa nº 

01/2016. A legislação define, no inciso XIII, risco como “possibilidade de ocorrência de 

um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. O risco é medido em 

termos de impacto e de probabilidade” (BRASIL,2016, online). Já no inciso VII o 

gerenciamento de riscos é definido como “processo para identificar, avaliar, administrar 

e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao 

alcance dos objetivos da organização” (BRASIL,2016, online). 

No Capítulo III da Instrução Normativa nº 01/2016 são apresentadas as 

diretrizes, indicando que os órgãos “deverão implementar, manter, monitorar e revisar o 

processo de gestão de riscos, compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos” 

(BRASIL,2016). Ademais, a norma fornece orientações sobre o gerenciamento, 

incluindo princípios, objetivos, estrutura do modelo, política, e das responsabilidades. A 

gestão de riscos do órgão ou entidade observará os seguintes princípios:  

 
I – gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e oportuna, 
subordinada ao interesse público; II – estabelecimento de níveis de 
exposição a riscos adequados; III – estabelecimento de procedimentos 
de controle interno proporcionais ao risco, observada a relação custo-
benefício, e destinados a agregar valor à organização; IV – utilização 
do mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão e à 
elaboração do planejamento estratégico; e V – utilização da gestão de 
riscos para apoio à melhoria contínua dos processos organizacionais 
(BRASIL,2016).   
 

A partir dos princípios, são estabelecidos os objetivos da gestão de riscos:  

 
I – assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os 
níveis do órgão ou entidade, tenham acesso tempestivo a informações 
suficientes quanto aos riscos aos quais está exposta a organização, 
inclusive para determinar questões relativas à delegação, se for o caso; 
II – aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da 
organização, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis; e III – agregar 
valor à organização por meio da melhoria dos processos de tomada de 
decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos 
decorrentes de sua materialização (BRASIL,2016). 
 

Para a estruturação do Modelo de Gestão de Riscos é necessário observar os 

seguintes componentes da estrutura: ambiente interno, fixação dos objetivos, 
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identificação dos eventos, avaliação de riscos, respostas a riscos, atividade de controle 

interno, informação e comunicação e monitoramento, conforme proposto por COSO 

(2007). Para a política ser instituída nos órgãos, estes deverão apresentar as 

especificações de princípios e objetivos da organização e suas diretrizes de 

gerenciamento dos riscos e, por fim, quanto às responsabilidades o dirigente máximo da 

organização é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia da organização 

e da estrutura do gerenciamento, incluindo o estabelecimento, a manutenção, o 

monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles internos da gestão  (BRASIL, 2016)  

Assim, com os resultado do gerenciamento dos riscos em uma organização 

pública, será possível perceber e focar em atividades mais críticas, com maior 

probabilidade de desvio em relação ao esperado, o que permite priorizar tais atividades 

auditáveis mais significativas, como forma de minimizar o efeito das incertezas no 

alcance dos objetivos (POMMERENING; BENCKE, 2011) 

A respeito da identificação dos riscos associados, Miranda (2010, p. 102) 

menciona que “as organizações processam e gerem informações para diminuir a 

ambiguidade e a incerteza”. Dessa forma, realizar o gerenciamento das informações, ou 

seja, administra-las, por meio de um conjunto de atividades que controlam o ciclo de 

vida, desde a obtenção, processamento e uso da informação, aumentará as 

possibilidades de alcance do objetivo proposto. (DAVENPORT, 2002). Assim, tanto as 

gestões das informações, quanto a gestão dos riscos, possuem como finalidade o alcance 

dos objetivos da organização.  

Nesse sentido, como apresentado, a Instrução Normativa nº 01/2016 estabeleceu 

à administração pública federal adotar medidas para a sistematização de práticas 

relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos, e à governança, com vistas à 

identificação, à avaliação, à análise crítica de riscos que possam impactar os objetivos 

da organização.  

De tal modo, a organização estudada nesta pesquisa instituiu sua por meio da 

Resolução n° 016/2017- CONSAD/UFRN, que Institui a Política de Gestão de Riscos 

da UFRN e criou o Comitê de Governança, Riscos e Controles e da Resolução n° 

076/2017-CONSAD/UFRN, que aprovou o Plano de Gestão de Riscos, da UFRN 

(UFRN, 2017). 

Em tal política, a gestão de risco é conceituada como um processo para 

identificar, avaliar, administrar, controlar e monitorar potenciais eventos ou situações 
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capazes de afetar o desempenho da instituição, buscando estabelecer uma garantia 

razoável quanto ao cumprimento de seus objetivos. Além disso, a política possui como 

objetivo assegurar aos gestores o acesso tempestivo às informações quanto aos riscos a 

que a instituição está exposta, melhorando o processo de tomada de decisão e ampliando 

a possibilidade do alcance dos objetivos estratégicos expressos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Plano de Gestão (PG) da organização 

(UFRN, 2017). 

O Plano de Gestão de Riscos da UFRN tem por objetivo apresentar a 

metodologia de gerenciamento adotado, que consiste na construção de um fluxo 

ordenado de ações que permitam avaliar o contexto organizacional e identificar, 

analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar os riscos da instituição, sendo baseada na 

ABNT/ISO 31000 com adaptações no processo de avaliação do risco residual, em que 

se emprega uma técnica trazida pela Portaria-SEGECEX No 9 de 2017 do TCU. Segue 

o fluxo do processo de Gestão de Riscos:  

 
Figura 10 - Processo de Gestão de Riscos da ISO 31000 

 

 
                       Fonte: UFRN (2017). 
  

Para aplicação desta pesquisa, não será observado com aprofundamento a 

metodologia de gerenciamento adotado pela organização, tendo em vista que não será 
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executada. Pois, os riscos serão apenas identificados, como indicadores dos aspectos 

mais relevantes e significativos a serem auditados.   

Ainda assim, é valido apresentar o framework para gerenciamento de riscos 

denominado PROGERIS, construído pela instituição, que desenvolveu o sistema de 

Gestão de Riscos GERIFES.net, que serve como suporte ao monitoramento e controle 

destes. Por meio dessas ações, a instituição alcançou o menor índice de Fragilidade de 

Controles na Gestão de Riscos e Controles Internos, dentre as 105 instituições de ensino 

participantes do levantamento (TCU, 2018). Segue modelo de gestão de riscos: 

Figura 11 - Modelo de gestão de riscos em IFES (GERIFES) 
 

 

                  Fonte: gerifes.net/ 
 

O modelo proposto por Silva (2015) de gestão de riscos em IFES é constituído 

por duas partes, a estrutura representada por um pentágono, que são os componentes 

que fornecem os fundamentos e os arranjos e a segunda parte do modelo é retratada por 

um cubo trata do processo de gestão de riscos, que consiste no conjunto sistemático de 

procedimentos adotados para gerenciar riscos.  

Conforme apresentado pelo autor Silva (2015) a aplicação do modelo poderá 

permitir maior receptividade dos trabalhos de auditoria por parte dos gestores, visto que 

são apresentados com o objetivo de gerenciar os riscos de forma adequada e eficaz. 

Além disso, possibilitará não apenas consolidar o processo de gestão de riscos na 
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organização, mas também viabilizar a realização de atividades de auditoria baseada em 

riscos, possibilitando o planejamento dessas atividades com base nas áreas mais críticas 

e que representam maior ameaça a organização.  

Dessa forma, a partir da apresentação da gestão de riscos, seus conceitos, 

objetivos e utilização na administração pública, é preciso perceber a temática inserida 

no âmbito da Gestão da Informação, eixo temático da Ciência da Informação 

Assim, para efetiva aplicação da gestão de riscos ao gerenciamento da 

informação é preciso reconhecer as ameaças e incertezas das atividades que são 

desenvolvidas nos processos da GI, como forma de assegurar a contenção dos riscos 

que possam prejudicar o cumprimento dos objetivos.  

Para Lateef e Omotayo (2019) atividades de gestão da informação como coletar, 

criar, organizar, armazenar, atualizar, compartilhar, entre outras, envolvem riscos às 

informações, tais como: divulgação de informações sensíveis, perda de tempo e recursos 

nas buscas, descarte indevido e má qualidade das informações, que poderão interferir no 

cumprimento das metas organizacionais.  

Assim, é preciso que as organizações adotem medidas para mitigar esses riscos. 

Nesse sentido, os autores apresentam como ferramenta eficaz para gerir as informações 

e seus riscos, a auditoria de informação, que é definida como um exame sistemático de 

avaliação dos ativos informacionais, que envolve as necessidades, o uso, os serviços e 

os riscos, fornecendo solução para o processamento, controle e segurança das 

informações. (LATEEF e OMOTAYO, 2019) 

Ademais, os autores Lateef e Omotayo (2019) ainda acrescentam que na 

literatura examinada para o estudo, não foi identificada a auditoria da informação a 

partir da perspectiva do risco da informação.  

A partir da perspectiva da associação da gestão e auditoria da informação e dos 

riscos, apresentada acima, é possível também vincular algumas ações de tratamento das 

informações determinadas em lei, como já apresentado no capítulo anterior, como as 

atividades de avaliação e controle da informação que não foram contempladas pelos 

modelos apresentados da GI, por exemplo.  

Assim, realizar o estudo da auditoria de informação baseada em riscos aplicada à 

gestão da informação possibilitou ações de avaliação e controle dos processos e recursos 

de informação, além da consultoria que contribuiu para o aperfeiçoamento da gestão das 

informações pessoais na DAP/UFRN com base nos riscos. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta seção será caracterizada a pesquisa e serão descritos os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, descritiva, aplicada e 

configura-se como pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação. 

Quanto à abordagem da pesquisa é classificada como qualitativa pela 

caracterização dos dados que foram coletados junto aos servidores que atuam com as 

atividades de gestão de pessoas, como forma de perceber as práticas de gerenciamento 

das informações pessoais dos servidores e pensionistas da UFRN e validação das 

propostas referente aos processos administrativos de aposentadoria e pensão por morte. 

A pesquisa qualitativa utiliza um conjunto de práticas interpretativas e materiais 

para entender a atribuição de significados, aspecto básico no processo de pesquisa. “O 

enfoque qualitativo utiliza a coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou 

aprimorar perguntas de pesquisa no processo de interpretação” (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013, p. 33). Para Flick (2013, p.23) “a pesquisa qualitativa não 

está moldada na mensuração”, pois neste tipo de pesquisa, não há interesse na 

padronização da situação, nem na representatividade numérica dos participantes, em vez 

disso, a coleta de dados é concebida de uma maneira mais aberta e tem como objetivo 

um quadro abrangente possibilitado pela reconstrução do quadro que está sendo 

estudado. (FLICK, 2013). 

Assim, foi aplicada a técnica de triangulação dos dados, bastante utilizada na 

análise de dados em pesquisas com abordagem qualitativa, pois permite aprofundar o 

estudo e ampliar o conhecimento sobre os fatos investigados. Para Marconi e Lakatos 

(2003), a triangulação consiste na combinação de metodologias diversas e tem por 

objetivo abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do fato 

estudado. Os dados coletados em diferentes fontes são cruzados e comparados entre si. 

Ainda segundo Flick (2013, p.183), na triangulação “a análise de dois ou mais pontos é 

realizada principalmente utilizando-se várias abordagens metodológicas”. 

Ainda, segundo Martins e Theóphilo (2009), a confiabilidade do estudo pode 

ser garantida pela adoção de várias fontes de evidências, técnica conhecida como 
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triangulação. Os autores ainda complementam que, caso as evidências resultem da 

aplicação de técnicas distintas de coleta de dados, a confiabilidade apresenta um valor 

ainda maior. 

No tocante aos objetivos da pesquisa é classificada como descritiva, pois 

descreveu as características do gerenciamento das informações pessoais, evidenciando o 

acesso e uso dessas informações. Conforme Gil (2008, p.27), este tipo tem “como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”, identificação além da 

existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação.  

Quanto à finalidade a pesquisa é classificada como aplicada, pois os resultados 

obtidos devem “se tornar relevantes para o campo da prática, e para a solução de 

problemas na prática” (FLICK, 2013, p. 19). Para Andrade (2010, p. 111) “a pesquisa 

aplicada pode resultar nas descobertas de princípios científicos que promovam o avanço 

do conhecimento em determinada área”. Nesse sentido, a pesquisa produziu atualização 

dos mapeamentos dos processos, cartilha de orientação aos servidores e recomendações 

para aperfeiçoar o gerenciamento.  

No que tange aos procedimentos da pesquisa é classificada como pesquisa 

bibliográfica e pesquisa-ação. A pesquisa bibliográfica, presente na pesquisa, foi 

utilizada para a fundamentação teórica que corresponde a uma revisão e síntese da 

literatura sobre a gestão da informação na administração pública, informação pessoal 

dos servidores públicos, gerenciamento das informações pessoais, auditoria de ativos de 

informação e a auditoria interna baseada em riscos, para atender aos objetivos do 

estudo, que se inserem no âmbito da Gestão da Informação e do Conhecimento, eixo 

temático da Ciência da Informação, embora tenham relações com outras áreas como o 

Direito e a Contabilidade.  

De acordo com Gil (2009, p. 44) a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”, permitindo ao investigador uma vasta cobertura de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Para Marconi e Lakatos (2003), 

a pesquisa abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, 

desde publicações avulsas, boletins, jornais, livros, revistas, monografias e teses, sua 

finalidade é colocar o pesquisador em contato com tudo que foi escrito.  
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A pesquisa bibliográfica foi realizada no período de junho de 2019 a outubro de 

2020, sendo recuperados artigos científicos, dissertações e teses, nas seguintes bases de 

pesquisas: Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI) e no Google Acadêmico, com as 

seguintes palavras-chaves: gestão e acesso à informação, acesso à informação pessoal, 

informação pessoal, gestão da informação pessoal na administração pública, auditoria 

de ativos de informação, auditoria de inteligência e auditoria baseada em riscos. 

Para Gil (2008) a pesquisa-ação se caracteriza pelo envolvimento dos 

pesquisadores e dos pesquisados no processo de pesquisa, com finalidade de possibilitar 

a obtenção de resultados socialmente mais relevantes. Para Thiollent ela é definida 

como: 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos no modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, p. 20). 
 
 

Thiollent (2011) enfatiza a necessidade que a ação não seja trivial, o que 

significa uma ação problemática, merecendo investigação para ser elaborada e 

conduzida, visto que, na pesquisa-ação, os pesquisadores desempenham um papel ativo 

na identificação do problema, no acompanhamento e na avaliação das ações 

desencadeadas, em função do equacionamento dos problemas encontrados.  

Ainda acerca da pesquisa-ação, Turrioni e Mello destacam que essa metodologia 

implica intervenção, uma vez que “o pesquisador, utilizando a observação participante, 

interfere no objeto de estudo de forma cooperativa com os participantes da ação para 

resolver um problema e contribuir para a base do conhecimento” (2012, p. 154). 

Os autores ainda esclarecem que técnicas como observação participante, 

entrevista e a revisão de documentos são indispensáveis para a coleta de dados, com o 

objetivo de compreender os hábitos e interesses, possibilitando verificar os detalhes da 

situação a partir da vivência, trazendo confiabilidade e validade à pesquisa 

(TURRIONI; MELLO, 2012) 

O ciclo do processo da pesquisa-ação acontece em cinco fases: planejar, coletar 

dados, analisar dados e planejar ações, implementar ações, avaliar resultados e gerar 
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relatório. (TURRIONI e MELLO, 2012) Para representação do processo de pesquisa-

ação, a seguir figura das fases, etapas e atividades da estrutura.  

 
Figura 12 - Detalhamento das fases, etapas e atividades da estrutura proposta  

para pesquisa-ação quando iniciadas pelo pesquisador. 
 

 

                     Fonte: Turrione e Mello (2012, p. 155). 
 

Nesta pesquisa, foram executadas as fases de planejamento, coleta, análise de 

dados e planejamento das ações. A fase seguinte, referente à implementação das ações 

propostas, foi atendida parcialmente, tendo em vista que algumas recomendações 

propostas já foram implementadas, mediante reuniões de trabalho, onde as sugestões da 

pesquisadora e dos demais membros da equipe da divisão, foram discutidas, aprovadas 

e executadas a partir do estabelecimento de novos procedimentos. 

Embora todas as recomendações tenham sido validadas pela equipe da DPAP, 

restam recomendações por implementar, de modo que cabe aos gestores da diretoria a 

implementação das recomendações restantes. 
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Quanto a última fase de avaliar resultados e gerar relatório, também foi atendida 

parcialmente, tendo em vista que, foi produzido um guia de implementação de 

recomendações finais, como resultado e relatório da pesquisa quanto às recomendações 

elaboradas, sendo sinalizadas as implementadas. 

Assim, a pesquisa-ação mostrou ser um procedimento adequado neste estudo, 

considerando que a pesquisadora desenvolve suas atividades profissionais na 

DAP/UFRN e a partir desta inserção foi identificado uma situação-problema, devido a 

percepção da ausência de diretrizes no que concerne ao gerenciamento das informações 

pessoais custodiadas na diretoria. Desse modo, para solucionar este problema foi 

realizada uma investigação de forma participativa com os demais servidores no intuído 

de analisar e propor ações corretivas para o problema, contribuindo para o 

conhecimento, visto que a prática de gerenciar as informações pessoais é desenvolvida 

por todos os servidores da DAP.   

Além disso, observam-se semelhanças em algumas etapas do processo da 

pesquisa-ação com as etapas da auditoria, por meio de atividades como planejamento, 

coleta, análise dos dados e elaboração de recomendações ou ações para melhoria da 

organização.  

Nesse sentido, de aproximação das temáticas, Vo-Tran (2011) desenvolveu um 

estudo no qual realizou uma auditoria combinando os métodos da auditoria de 

informação com a pesquisa-ação, tendo sido incorporado na etapa de recomendações de 

implementação do método de Henczel (2000), o modelo espiral de pesquisa-ação de 

Kemmis e McTaggart (1988) com a finalidade de melhorar o diagnóstico e a execução 

das recomendações. 

A escolha ocorreu devido à percepção que o uso da metodologia da pesquisa-

ação, que envolve ação e participação, auxilia na resolução de problemas como uma 

melhor ferramenta de diagnóstico, pelo aprofundamento da compreensão da 

organização, por meio de uma abordagem estratégica e estruturada para implementar 

mudanças.   

Nessa perspectiva, o autor elaborou um diagrama para representação da 

abordagem híbrida de sua pesquisa a partir da combinação dos métodos, conforme será 

apresento a seguir:  
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Figura 13 - Incorporação da espiral de pesquisa-ação de Kemmis e McTaggart no estágio seis 
do modelo de auditoria de informação de Henczel 

 

      Fonte: Adaptado de Vo-Tran (2011) 

 

O modelo espiral de pesquisa-ação de Kemmis e McTaggart (1988) utilizado no 

estudo de Vo-Tran (2011), apresenta quatro fases de mudança contínua, que são: 

planejar, agir, observar e refletir. Tais fases consistem em desenvolver um plano de ação 

de melhoria, agir conforme o plano formulado e implementá-lo. Posteriormente, é 

preciso observar os efeitos das ações adotadas e refletir sobre tais efeitos como base 

para o planejamento futuro e a ação subsequente através de um espiral de ciclos de 

sucessão. (VO-TRAN, 2011). 

Dessa forma, o processo de auditoria é conduzido por meios dos estágios do 

método apresentado, tendo sido selecionado para a coleta de dados as técnicas de 

observação e entrevista, por permitir ao pesquisador perceber e explorar as práticas da 

organização. Seguindo os demais estágios, nas recomendações de implementações foi 

incorporado o modelo espiral de pesquisa-ação que determina uma análise crítica sobre 
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as recomendações com as atividades de planejamento, ação, observação e reflexão. 

(VO-TRAN, 2011). 

Dessa maneira, realizar uma auditoria de informação com uma metodologia que 

enfatiza a ação e a participação do pesquisador, possibilita aprimoramento na 

identificação e diagnóstico dos problemas, além do aperfeiçoamento na execução e 

avaliação das ações recomendadas.   

Diante disso, a presente pesquisa é classificada em suas características quanto à 

abordagem, aos objetivos e aos procedimentos da pesquisa.  

 

Quadro 12 - Classificação metodológica da pesquisa 
 

CLASSIFICAÇÃO METODOLÓGICA  
Abordagem Qualitativa 
Objetivos Descritiva 
Finalidade Aplicada 

Procedimentos Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa-Ação 
                          Fonte: Elaboração Própria (2019). 
 

Nas próximas seções serão apresentadas as demais características da pesquisa, 

como o campo de realização, técnicas e instrumentos de coleta de dados e 

procedimentos de análise.  

4.2 CAMPO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

O local de realização desta pesquisa foi a Diretoria de Administração de Pessoal 

(DAP), uma das diretorias da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) da UFRN. 

Para melhor compreensão do campo de pesquisa, são apresentadas no capítulo posterior 

contextualização da diretoria, sua estrutura administrativa e suas atividades. 

Quanto aos processos administrativos, foi necessário fazer uma escolha como 

delimitação de objeto de análise, devido a impossibilidade de analisar todas as 

informações e processos sob a guarda da diretoria. Dada a relevância, foram escolhidos 

os processos de concessão de aposentadoria e de pensão, que necessita de uma avaliação 

detalhada das informações pessoais dos interessados para conceder tais direitos e da 

necessidade de revisão dos procedimentos devido a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 103/2019, que altera o sistema de previdência social, estabelece regras 

de transição e disposições transitórias, além de apresentar mudanças significativas das 

regras de concessão de aposentadoria, referente ao tempo de contribuição, idade mínima 
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e proventos, assim como ao recebimento de pensão por morte e cálculo do benefício 

(BRASIL, 2019).  

Além disso, devido à prática profissional e domínio dos processos por parte da 

pesquisadora, lotada na Divisão de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (DPAP) 

da DAP. Tais processos são os mais significativos do setor e necessitam de atualização 

no mapeamento devido mudança dos processos físicos para os eletrônicos.  

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

A metodologia, os instrumentos de coleta e a análise desta pesquisa são baseados 

no modelo de Auditoria de Inteligência da tese de doutorado de Carvalho (2010), que 

possibilitou uma avaliação integral dos ativos e processos informacionais a partir da 

consideração dos aspectos inerentes aos ambientes externo, organizacional e 

informacional, a fim de permitir uma compreensão holística que contemple as inter-

relações e interdependências existentes (CARVALHO, 2019). 

Dessa maneira, as técnicas de coleta de dados auxiliaram no entendimento 

amplo e na percepção das práticas de gerenciamento das informações pessoais dos 

servidores e pensionistas, adotadas pela DAP/UFRN, a partir do contexto e a natureza 

global que influenciam ou até determinam aspectos para a gestão da informação na 

diretoria, tais como: legislação, cultura informacional, tecnologia, pessoas e processos.  

O uso do método de auditoria foi o resultado da associação dos modelos 

apresentados na seção 3.4 de Associação das Auditorias de Inteligência e Interna 

Governamental, que teve como base o método de Auditoria de Carvalho (2010), 

acrescido das demais atividades que não apresentaram correspondência.  

Como resultado da associação, foram apresentadas como diferenças que poderão 

agregar ao método de Auditoria de Inteligência, a verificação dos critérios para 

mensurar e focar em atividades auditáveis mais significativas, por meio da gestão de 

riscos, além da continuidade do processo de auditoria por meio do monitoramento, 

tornando-se possível o acompanhamento das implementações e a validação dos 

benefícios.  

Dessa forma, foi acrescida a atividade de análise preliminar do objeto de 

auditoria, como critério da identificação dos riscos. No entanto, as atividades da etapa 

de monitoramento, não foram acrescentadas por não haver tempo hábil durante a 
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pesquisa, para sua realização. A seguir, quadro com a integração metodológica entre as 

auditorias. 

Quadro 13 – Integração metodológica entre as auditorias  
 
 

ETAPAS DA AUDITORIA  ATIVIDADES DA AUDITORIA  
PLANEJAMENTO 

(AUDITORIA INTERNA) 
•Análise preliminar do objeto de auditoria 

PLANEJAMENTO 
(AUDITORIA DE 
INTELIGÊNCIA) 

•Definir os objetivos e o alcance da auditoria. 
•Selecionar o processo estratégico de negócio ou o 
setor a auditar. 
•Obter o apoio e as autorizações necessárias. 

•Criar a equipe de auditoria. 
•Elaborar o guia para orientar a realização da auditoria 
(plano de auditoria). 

PREPARAÇÃO 
(AUDITORIA DE 
INTELIGÊNCIA) 

•Comunicar os objetivos e os benefícios da auditoria 

•Definir fontes e contactar os informantes. 
•Definir técnicas e instrumentos de coleta e análise de 
informação. 
•Elaborar instrumentos de coleta de informação 
específicos. 

COLETA                  
(AUDITORIA DE 
INTELIGÊNCIA) 

•Aplicar técnicas e instrumentos adequados para obter 
informação sobre o processo estratégico de negócio, a 
organização, o entorno e o sistema de informação. 

ANÁLISE                          
(AUDITORIA DE 
INTELIGÊNCIA) 

•Descrever e atribuir sentido a cada aspecto auditado 
com o fim de identificar pontos fortes e fracos e de 
apresentar recomendações para melhorar o sistema.  

ELABORAÇÃO DO 
RELATÓRIO 
PRELIMINAR 

(AUDITORIA DE 
INTELIGÊNCIA) 

•Registrar os resultados e as recomendações do 
processo de auditoria em um documento claro e 
conciso. 

 

 
COMUNICAÇÃO 
(AUDITORIA DE 
INTELIGÊNCIA) 

•Divulgar os resultados da auditoria e discutir sobre os 
benefícios do processo, a validade das recomendações 
e o modo de implementá-las. 

 

 
ELABORAÇÃO DO 

RELATÓRIO FINAL         
(AUDITORIA DE 
INTELIGÊNCIA) 

•Elaborar um documento que facilite implantar as 
recomendações consideradas oportunas mediante a 
indicação do quê, por quê, como, quem e quando 
implantá-las. 

 

 

 
Fonte: Elaboração Própria (2020). 
 

O estudo da gestão das informações pessoais, custodiadas na DAP/UFRN, 

procedeu também baseado na observação da proposta de modelagem e descrição dos 

processos de gestão de informação. As atividades envolvidas em cada etapa do processo 

são apresentadas a seguir: 
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Quadro 14 - Etapas e atividades do processo de modelagem e descrição dos processos de gestão 
de informação 

 
 

PLANEJAMENTO 
• Diagnóstico do ambiente, definição dos processos a serem 
mapeados, das tecnologias empregadas, fluxo de informação 
e as técnicas a serem utilizadas; 

MAPEAMENTO DOS 
PROCESSOS  

• Realizar o mapeamento, exibindo os recursos, usuários, a 
sequência de ações tomadas e os resultados do processo de 
trabalho; 

MONITORAMENTO  

• Criação de mecanismos de controle e verificação de 
qualidade, para avaliação das restrições e problemas, e a 
identificação dos pontos fortes, fracos, impactos e os riscos 
envolvidos de cada processo, além de avaliar a relação 
custo/benefício e a preparação de indicadores para 
acompanhar os progressos.  

INTERVENÇÃO  

• Elaboração de propostas de melhoria no funcionamento, 
fluxo e resultados dos processos de GI, com cronograma de 
implementação e descrição dos impactos decorrentes dos 
riscos vislumbrados nos processos, caso os problemas 
detectados não sejam solucionados.  

Fonte: Adaptado de Miranda (2010) 
 

A fase de planejamento foi realizada com a caracterização da DAP, escolha dos 

processos e as técnicas a partir da prática já existente na diretoria. Para a fase do 

mapeamento dos processos de aposentadoria e pensão por morte, foram observados os 

mapeamentos já existentes e as novas necessidades para a atualização e avaliação.  

Na fase de monitoramento foi realizada a identificação dos riscos associados aos 

processos mapeados. Para tanto, é preciso esclarecer que, não foi realizado todo o 

processo da gestão de riscos que demanda as etapas de identificação, análise e 

avaliação, visto que, os riscos foram utilizados apenas como estratégia para analisar os 

pontos mais críticos e estabelecer as prioridades, possibilitando o alcance de resultados 

mais significativos.  

Já na fase da intervenção foram elaboradas as recomendações necessárias para 

aperfeiçoar o gerenciamento das informações pessoais custodiadas na diretoria.  

Assim, para alcançar os objetivos propostos nessa pesquisa foram utilizadas as 

técnicas de coleta de dados: pesquisa documental, observação participante, entrevista e 
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grupo focal. De modo que a entrevista tem como respondente o gestor da unidade 

DPAP e o grupo focal parte da equipe da DPAP, composta por servidores e pelo gestor.  

Com a pesquisa documental buscou-se analisar a legislação federal e os 

normativos legais da UFRN, com o objetivo de investigar as obrigações legais 

instituídas para a administração pública e o órgão, além de observar as diretrizes 

internas da organização, como forma de compreender o ambiente informacional e as 

determinações pertinentes à temática para seus servidores. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003) a característica da pesquisa 

documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias.  Nesse mesmo sentido, Gil (2008, 

p. 147) apresenta que “para fins de pesquisa científica são considerados documentos não 

apenas os escritos utilizados para esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que 

possa contribuir para a investigação de determinado fato ou fenômenos”, vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou ainda, podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. (GIL, 2008). Neste trabalho 

alguns documentos utilizados na pesquisa documental foram as leis, resoluções, 

instruções normativas, processos administrativos e documentos internos do órgão.  

Já a observação participante e a entrevista têm como finalidade obter mais 

clareza das atividades realizadas, compreender os hábitos e verificar os detalhes das 

situações e dos riscos a partir da vivência. 

A observação participante consiste na participação real do pesquisador com a 

comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão 

próximo quanto um membro do grupo que está estudando e participa das atividades 

normais deste (MARCONI; LAKATOS, 2003). A observação participante, também 

consiste na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de 

uma situação determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo 

ponto, o papel de um membro do grupo (GIL, 2008). 

A observação participante foi desenvolvida na DPAP, setor de trabalho da 

pesquisadora e responsável pelos processos administrativos estudados, iniciado no 

período de dezembro de 2019 até maio de 2020, com o uso de um roteiro, conforme 

Apêndice D, sendo observado eventos como: reuniões, discussões, realização dos 

processos, consultas jurídicas e atualizações de sistemas, documentos e procedimentos.  
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Para Andrade (2010) a entrevista constitui um instrumento eficaz na recolha de 

dados fidedignos para a elaboração de uma pesquisa, desde que bem elaborada, bem 

realizada e interpretada. Para a entrevista semiestruturada, existe um roteiro de 

perguntas, possibilitando o pesquisador ter a liberdade de acrescentar outras perguntas, 

pedir sugestões, como forma de obter mais informações desejadas, visto que nem todas 

as perguntas são determinadas (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Flick (2013, 

p. 115), apresenta a entrevista semiestruturada, como aquelas que “são preparadas várias 

perguntas que cobrem o escopo pretendido de entrevista”. 

Quanto à entrevista com o gestor da DPAP foi preparada por meio de um roteiro 

semiestruturado, conforme Apêndice E, dividido em blocos de caracterização do gestor, 

gestão da informação pessoal na administração pública, mapeamento dos processos e 

identificação dos riscos nos processos. A realização da entrevista teve como objetivo 

obter esclarecimentos e aprofundar as percepções acerca das práticas da gestão da 

informação na diretoria e no setor, assim como as especificidades dos processos 

analisados, quanto aos desafios e às melhorias. Ademais, mediante a entrevista foi 

possível comunicar e buscar validação dos resultados obtidos mediante a observação 

participante quanto à atualização dos mapeamentos e os riscos associados com vistas a 

sua validação.  

Ao iniciar a entrevista, foi apresentada a proposta da pesquisa e seus objetivos, 

por meio da Carta de Apresentação, conforme Apêndice A, além de terem sido 

esclarecidas as implicações da coleta de dados e recebidas as devidas autorizações, por 

meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para entrevista, com autorização 

de gravação e uso das informações, conforme Apêndice B. 

A entrevista aconteceu em 11 de fevereiro de 2020, com duração média de 50 

minutos, e foi gravada e, posteriormente, transcrita para a realização da análise. É 

importante destacar que a entrevista ocorreu em caráter emergencial, devido ao convite 

recebido pelo entrevistado de afastamento para servir em outro órgão por alguns anos. 

Assim, e considerando sua vasta experiência na diretoria e nos processos estudados era 

fundamental para os resultados desta pesquisa.  

E, por fim, o grupo focal foi realizado, em 27 de julho de 2020, com duração 

média de 30 minutos, de acordo com o roteiro, apresentado no Apêndice F, para 

apresentar e discutir o plano de melhoria como etapa de comunicação dos resultados 

alcançados. Foi realizado com parte da equipe da DPAP, totalizando três servidores, 
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incluindo o gestor da unidade, como forma de validar as recomendações que contribuam 

para o aperfeiçoamento da gestão das informações pessoais na DAP/UFRN com base 

nos riscos. Com isso, as recomendações elaboradas no âmbito desta investigação são 

frutos da interlocução entre os vários atores envolvidos no processo. 

Tal qual, aconteceu na entrevista, foi apresentado a proposta da pesquisa e seus 

objetivos, por meio da Carta de Apresentação, conforme Apêndice A, além de serem 

esclarecidos sobre as implicações da coleta de dados e receber as devidas autorizações, 

por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o grupo focal, com 

autorização de gravação e uso das informações, conforme Apêndice C. Assim, o grupo 

focal foi gravado e, posteriormente, transcrito para a realização da análise. 

Segundo Flick (2013), a técnica do grupo focal, permite que os participantes 

possam expressar mais e ir além em suas declarações do que em entrevistas individuais. 

Nesse sentido, Gil (2008) apresenta como uma discussão em grupo, conduzido pelo 

pesquisador, que atua como moderador, introduzindo uma questão genérica, até ser 

detalhada e o pesquisador perceber que os dados necessários foram obtidos.  

O quadro a seguir apresenta a relação entre os objetivos específicos e os 

instrumentos de coleta de dados pretendidos nesta pesquisa. 

 

Quadro 15 - Relação entre os objetivos e os instrumentos de coleta de dados 

 

Objetivos Específicos 
Instrumentos de  
coleta de dados 

a) analisar a legislação e os normativos legais da UFRN 
pertinente à gestão da informação pessoal; 

Pesquisa Documental  

b) identificar os riscos associados à gestão das informações 
pessoais dos processos administrativos eletrônicos de 
aposentadoria e pensão por morte; 

Pesquisa Documental, 
Observação Participante 

e Entrevista  

c) propor recomendações que contribuam para o 
aperfeiçoamento da gestão das informações pessoais na 
DAP/UFRN com base nos riscos. 

Entrevista e  
Grupo Focal 

   Fonte: Elaboração Própria (2019). 
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4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS  

Na análise do conjunto de dados coletados, por meio dos instrumentos de coleta 

como a pesquisa documental, observação participante, entrevista ao gestor e o grupo 

focal com os servidores da DPAP/UFRN foi aplicada a metodologia de análise de 

conteúdo. 

Ademais, no próximo quadro são apresentadas, de forma sintética, a relação dos 

objetivos específicos, técnicas de coleta de dados e as técnicas de análise de dados da 

presente pesquisa.  

Quadro 16 - Síntese da coleta e análise de dados 
 

Objetivos Específicos 
Técnica de coleta 

de dados 

Técnica de 
análise de 

dados 
a) analisar a legislação e os normativos legais 
da UFRN pertinente à gestão da informação 
pessoal; 

Pesquisa 
Documental  

Análise de 
conteúdo  

  

b) identificar os riscos associados à gestão 
das informações pessoais dos processos 
administrativos eletrônicos de aposentadoria 
e pensão por morte; 

Pesquisa 
Documental, 
Observação 

Participante e 
Entrevista  

c) propor recomendações que contribuam 
para o aperfeiçoamento da gestão das 
informações pessoais na DAP/UFRN com 
base nos riscos. 

Entrevista e Grupo 
Focal  

  Fonte: Elaboração Própria (2020). 
 

Para os fins desta pesquisa, optou-se por utilizar a análise de conteúdo derivada 

da proposta de Bardin (2011), que apresenta sua conceituação como: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 
2011, p. 48). 
 

A partir da escolha dessa metodologia foi desenvolvida a técnica a partir da 

realização das atividades, as quais relacionam-se e compõem as três: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, as 

quais serão detalhadas a seguir:  
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A pré-análise consiste na sistematização das ideias iniciais, organização de todo 

o processo analítico e na elaboração de indicadores que serão utilizados para a 

interpretação, por meio da realização da preparação, organização do material produzido 

e extração de impressões e orientações  (BARDIN, 2011) 

Na exploração do material são executadas as decisões definidas na fase anterior 

e realizadas as operações de codificação, decomposição ou enumeração. “Se as 

diferentes operações da pré-análise foram convenientemente concluídas, a fase de 

análise propriamente dita não é mais do que a administração sistemática das decisões 

tomadas” (BARDIN, 2011, p. 101).  

Finalmente, no tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, os 

resultados brutos são tratados de maneira que ocorre a significação e a validação, as 

quais servirão de base para “propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos 

objetivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas” (BARDIN, 

2011, p. 101). 

Assim, a análise de conteúdo dos diversos tipos de técnicas de coleta possibilitou 

o alcance dos objetivos da pesquisa, contemplando os aspectos do contexto 

organizacional, normativos, procedimentos, cultura e processos de trabalho 

Desta forma, todos os documentos, situações e as falas foram analisadas, a partir 

da triangulação dos dados das diferentes técnicas de coleta, com o propósito de extrair 

do seu conteúdo diretrizes e a percepção dos participantes sobre a validação das 

propostas de mapeamento, identificação dos riscos e recomendações de melhorias e 

aperfeiçoamentos. Na próxima seção serão apresentadas a análise e a discussão dos 

resultados do estudo. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 
Nesta seção são apresentadas a análise e a discussão dos resultados no âmbito 

desta pesquisa, que se propõe a auditar com base nos riscos a gestão das informações 

pessoais realizada na DAP/UFRN, utilizando o método de Auditoria de Inteligência 

proposto por Carvalho (2010).  

Visando alcançar os objetivos propostos, são apresentados os procedimentos 

operacionais desta pesquisa, visando alcançar os objetivos propostos, estruturados nas 

etapas demonstradas no quadro a seguir. 

 
Quadro 17 - Relação entre os objetivos específicos e os procedimentos operacionais da pesquisa 

 

Objetivos Específicos Procedimentos Operacionais da Pesquisa  

a) analisar a legislação e os normativos 
legais da UFRN pertinente à gestão da 
informação pessoal; 

·Análise da legislação federal pertinente a 
gestão da informação pessoal que foi 
apresentado no capítulo dois do referencial 
teórico.   
·Análise dos normativos internos da UFRN 
pertinente à gestão da informação pessoal;  

b) identificar os riscos associados à 
gestão das informações pessoais dos 
processos administrativos eletrônicos 
de aposentadoria e pensão por morte;   

·Atualização dos mapeamentos dos processos 
administrativos eletrônicos de aposentadoria 
e pensão por morte; 

·Identificar os riscos associados aos 
processos administrativos eletrônicos de 
aposentadoria e pensão por morte. 

c) propor recomendações que 
contribuam para o aperfeiçoamento da 
gestão das informações pessoais na 
DAP/UFRN com base nos riscos. 

·Elaboração de proposta de orientações que 
contribuam para o aperfeiçoamento da gestão 
das informações pessoais na DAP/UFRN 
com base nos riscos.  

  Fonte: Elaboração Própria (2020). 
 

Na perspectiva de auditar o gerenciamento das informações pessoais, buscou-se 

estudar a literatura e as legislações já apresentadas, bem como os normativos da 

organização pertinentes a temática, com o fim de identificar as diretrizes e orientações 

que devem nortear o órgão e seus processos administrativos. Deste modo, a partir do 

entendimento das obrigações e procedimentos já estabelecidos, é possível identificar 

pontos fortes e fracos, que possibilitam avaliar, recomendar adequações e 

aperfeiçoamentos necessários. 
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Nesse sentido, a seguir apresenta-se a DAP, local de pesquisa, para 

contextualização da organização e diretoria.  

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL  

A DAP, local da pesquisa, é a uma das diretorias da PROGESP/UFRN. Para 

melhor compreensão dos aspectos organizacionais e das especificidades da diretoria e 

de suas atividades, será inicialmente apresentada a UFRN, seguida da PROGESP e sua 

estrutura administrativa a fim de esclarecer suas divisões e, por fim, suas atividades.  

A UFRN é uma instituição de caráter público, organizada sob a forma de 

autarquia, vinculada ao Poder Executivo Federal: Ministério da Educação. Possui como 

principais atividades o ensino, a pesquisa e a extensão e como missão “educar, produzir 

e disseminar o saber universal, preservar e difundir as artes e a cultura, e contribuir para 

o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade 

socioambiental, a democracia e a cidadania” (UFRN, 2018, p. 02). 

Na UFRN, a Reitoria é o órgão superior executivo, ao qual compete dirigir, 

administrar, planejar, coordenar e fiscalizar as atividades da Universidade. À estrutura 

administrativa da reitoria da UFRN estão vinculadas oito Pró-Reitorias que são “órgãos 

auxiliares da direção superior incumbidos de funções de assessoramento, supervisão, 

coordenação e fomento de atividades estratégicas específicas, em consonância com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade” (UFRN, 2019, p. 04). 

Entre as Pró-Reitorias, o regimento interno da reitoria da UFRN, estabelece que: 

 
Art. 117. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, diretamente 
subordinada à Reitoria, é o órgão de planejamento e de gestão 
administrativa dirigido à formulação e implementação da política de 
gestão de pessoas da Universidade, sendo também responsável por 
supervisionar e coordenar as ações estabelecidas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional e no Plano de Gestão, aprovados pelo 
Conselho Universitário, na UFRN (UFRN, 2019, p.48). 
 

Quanto a suas competências é previsto:  

 
À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas compete: I – coordenar o sistema 
de gestão de pessoas no âmbito da UFRN; II – promover as ações 
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Plano 
de Gestão; III – assessorar o Reitor nos assuntos de gestão de pessoas 
no âmbito da UFRN (UFRN, 2019, p.49). 
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A PROGESP possui em sua estrutura administrativa a Diretoria de 

Administração de Pessoal, a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, a Diretoria de 

Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho, a Coordenadoria de Atendimento, a 

Coordenadoria de Concursos, a Coordenadoria de Assessoramento Processual e 

Acumulação de Cargos, a Coordenadoria Administrativa e a Secretaria Administrativa 

(UFRN, 2019). 

Figura 14 - Organograma da PROGESP/UFRN 
 
 

 

             Fonte: PROGESP. Disponível em: https://www.progesp.ufrn.br/ 
 
 

No que se refere especificamente à Diretoria de Administração de Pessoal, 

campo dessa pesquisa, o regimento da reitoria estabelece que:  

 
A Diretoria de Administração de Pessoal tem a finalidade de formular 
diretrizes, exarar pareceres, responder a consultas, efetuar a 
classificação de cargos e funções e realizar pagamento e registro do 
pessoal da Universidade em articulação com o Sistema de Pessoal da 
Administração Federal (UFRN, 2019, p.49).  
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A Diretoria de Administração de Pessoal é constituída pela Divisão de 

Pagamento de Servidores Ativos, Divisão de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, 

Divisão de Provimentos e Controle de Cargos, que se subdivide em: Setor de Cadastro, 

Setor de Provimento e Setor de Acervo Funcional, além da Divisão de Análise de 

Processos. (UFRN, 2019) 

A Diretoria de Administração de Pessoal é designada as seguintes atribuições:  

 
São atribuições do Diretor de Administração de Pessoal: I – coordenar 
as ações desenvolvidas pelas coordenadorias e demais unidades 
administrativas sob sua supervisão; II – propor e elaborar atos e 
examinar processos e procedimentos relacionados à aplicação e ao 
cumprimento da legislação de pessoal vigente; III – elaborar e 
acompanhar o planejamento da Diretoria de Administração de 
Pessoal; IV – homologar a folha de pagamento (UFRN, 2019, p. 50). 
 

Assim, a DAP se mostra como uma unidade de gestão especializada que visa 

proporcionar informação, de forma objetiva, pertinente e atualizada para apoiar as 

práticas de gerenciamento dos profissionais que atuam na instituição. 

A diretoria é formada por cerca de 51 técnico-administrativos, distribuídos entre 

os setores listados, sendo estes responsáveis por administrar todo o quadro de pessoal da 

UFRN, que totaliza cerca de 11.885 pessoas, constituídos por 5.402 servidores ativos, 

4.508 servidores aposentados e 1.975 pensionistas, de acordo com os Indicadores de 

Gestão de Pessoas do 1º semestre de 2019, conforme figura abaixo, que apresenta a 

porcentagem dos servidores da UFRN de acordo com a situação funcional.  

 
Figura 15 - Porcentagem de servidores por situação funcional 

 

 
             Fonte: (BRASIL, 2019, p. 06). 
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Dentre as atividades realizadas pela DAP, quanto ao gerenciamento das 

informações pessoais, compete a homologação da folha de pagamento, que implica em 

coordenar, executar e acompanhar as atividades e informações relativas ao 

processamento da folha, que possui grande impacto orçamentário na organização. Das 

despesas pagas do exercício de 2018, 85% correspondeu às despesas com pessoal, 

seguidas de 14% de custeio e 1% para investimento, conforme o Relatório de Gestão 

2018. (BRASIL, 2019) 

Dos valores da dotação atualizada da UFRN para o exercício de 2018, a despesa 

total com pessoal da UFRN, no primeiro semestre de 2019, totalizou R$ 697 milhões. 

Deste total, 48,64% foram destinados ao pagamento de servidores ativos e 46,97% 

destinados ao pagamento de servidores inativos e pensionistas, conforme gráficos 

abaixo que apresentam as despesas mensais de janeiro a junho de 2019 e a distribuição 

das despesas pela classificação de pessoal, enquanto: ativos, aposentados, entre outros. 

Figura 16 - Despesas com pessoal no primeiro semestre de 2019 

 

          Fonte: (BRASIL, 2019, p. 09). 
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Assim, gerir as informações pessoais dos servidores da administração pública, 

também abrange gerenciar os recursos públicos federais, devido ao processo de 

elaboração da folha de pagamento, que envolve grande volume de recursos financeiros. 

Portanto, é necessário adotar procedimentos eficazes para evitar gastos desnecessários e 

prejuízos ao erário, assim como para evitar danos e impactos financeiros aos que 

recebem suas remunerações, proventos ou benefícios. 

Para tanto, conforme já apresentado, na administração pública, os processos 

administrativos são instrumentos que auxiliam na coordenação das atividades 

informacionais para obtenção de decisão. Dessa forma, na gestão de pessoas, os 

processos administrativos eletrônicos norteiam o uso das informações para as tomadas 

de decisões administrativas, de concessões de direitos ou cumprimento de obrigações.  

Nesse sentido, como delimitação do objeto de análise, foram estudados os 

processos administrativos de aposentadoria e pensão por morte, sendo estes os mais 

significativos na DPAP e que sofreram grandes impactos devido às mudanças de 

legislação.  

A seguir, quantitativo dos processos cadastrados na UFRN do período de 

01/01/2019 até a data de 30/06/2020, tendo em vista que os processos no formato 

eletrônico iniciaram a partir de 31/12/2018.  

 

Quadro 18 – Quantitativo dos Processos Administrativos Eletrônicos 
 

PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 

ELETRÔNICOS  

1º semestre 
de 2019 

2º semestre 
de 2019 

1º semestre 
de 2020 

TOTAL 

APOSENTADORIA  185 84 65 334 

PENSÃO POR MORTE 31 47 34 112 

 TOTAL ---->  446 
 
Fonte: Elaboração Própria (2020). 
 

Para os processos administrativos de concessão dos benefícios previdenciários, 

após as atividades e tramitações administrativas, é necessário o cadastro do ato de 

pessoal de aposentadoria ou pensão por morte para o exame da legalidade e fiscalização 

do TCU no sistema E-pessoal. Dessa forma, foram observados os quantitativos de atos 

de pessoal cadastrados no período de 01/01/2019 até a data de 30/06/2020. 
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Quadro 19 – Quantitativo dos Atos de Pessoal Cadastrados  
 

 
  Período: Janeiro/2019 à Junho/2020 

PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 

ELETRÔNICOS  

TOTAL DE ATOS 
CADASTRADOS  

NO PERÍODO 
DE VIGÊNCIA  

FORA DO PERÍDO 
DE VIGÊNCIA  

APOSENTADORIA  456 276 60,5% 180 39,5% 

PENSÃO POR MORTE 223 78 35,0% 145 65,0% 

Fonte: Elaboração Própria (2020). 
 

 A partir do levantamento dos atos de aposentadoria e pensão cadastrados no 

sistema do E-pessoal, no mesmo período da abertura dos processos administrativos, foi 

possível verificar divergência dos quantitativos totais e nos períodos de vigência, sendo 

este considerado o intervalo do prazo determinado para o cadastro no sistema.  

O maior motivo para a realização do cadastro fora do período ou do prazo 

determinado, são as auditorias dos órgãos de controle nos processos antigos, que em 

algumas situações, solicitam o novo cadastro do ato. Para tanto, no intervalo analisado, 

39% dos atos cadastrados de aposentadoria e 65% dos atos cadastrados de pensão por 

morte, foram fora do período de vigência.  

Outro aspecto observado foi a avaliação e o exame da legalidade pelo TCU nos 

atos cadastrados no mesmo período de 01/01/2019 até 30/06/2020. 

 
Quadro 20 – Quantitativo de Atos de Pessoal julgados pelo TCU  

 

 
   Período: Janeiro/2019 à Junho/2020 

PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 

ELETRÔNICOS  

TOTAL DE 
ATOS 

CADASTRADOS  

AGUARDANDO 
AUTUAÇÃO EM 
PROCESSO NO 

TCU  

MÉRITO DOS ATOS JÁ 
JULGADOS  

APOSENTADORIA 456 352 77,19% 104 
57,53% 

Prejudicado por 
perda de objeto 

42,47% 
Legal 

PENSÃO POR 
MORTE 223 205 91,93% 18 

66,67% 
Prejudicado por 
perda de objeto 

33,33% 
Legal 

Fonte: Elaboração Própria (2020). 
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 Como apresentado no quadro acima, a maior parte dos atos ainda não foram 

analisados pelo TCU, assim 77,19 % dos atos de aposentadoria e 91,93 % dos atos de 

pensão por morte, ainda estão aguardando autuação ou apreciação. E, para os atos já 

julgados, mais da metade apresentaram problemas.  

Outra atividade agregada ao julgamento dos atos de pessoal são as auditorias dos 

órgãos de controle, como CGU e TCU, que visam solicitar esclarecimentos e 

justificativas, assim como determinam alterações e correções que consideram 

necessárias. Nesse sentido, a seguir serão apresentados os quantitativos de atos de 

aposentadoria e pensão auditados no período de janeiro de 2019 a junho de 2020. 

 
Quadro 21 – Quantitativo de Auditorias dos Órgãos de Controle  

 

Solicitação de         
Auditoria nº  

Data de 
Solicitação 

Qtd. de Atos de Pessoal 
(Aposentaria e Pensão) 

201801692/20 28/01/2019 9 
201801692/21 30/01/2019 1 
201801692/22 12/02/2020 4 
201801692/23 12/02/2019 2 
201801692/24 18/02/2019 13 
201801692/25 18/02/2019 3 
201801692/26 19/02/2019 1 
201801692/27 25/02/2019 1 
201801692/29 11/03/2019 13 
201801692/30 11/03/2019 4 
201801692/33 25/03/2019 5 
201801692/34 25/03/2019 4 
201801692/36 01/04/2019 3 
201900381/001 01/04/2019 77 
201900381/002 16/04/2019 7 
201900381/003 22/04/2019 3 
201900381/004 28/05/2019 2 
201900381/005 31/05/2019 203 
201900381/006 04/06/2019 10 
201900381/007 16/06/2019 4 
201900381/008   17/06/2019 4 
201900508/009 20/01/2020 6 
201900381/010 02/07/2019 3 
201900381/011 05/07/2019 4 
 201900508/013 08/11/2019 6 
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201900508/014 18/11/2019 7 
201900508/015 03/03/2020 3 
201900381/016 23/09/2019 4 
201900381/017 23/09/2019 11 
201900381/018 23/09/2019 1 

2020/001 16/05/2020 1 
2020/002 18/05/2020 1 
2020/003 29/05/2020 2 
2020/004 23/06/2020 10 
2020/005 30/06/2020 1 

Ofício-Circular n. 001/2020 30/04/2020 1979 

TOTAL DE ATOS AUDITADOS ---->  2412 
          Fonte: Elaboração Própria (2020). 
 

As datas apresentadas no quadro acima são das solicitações das auditorias, assim 

não correspondem ao período de vigência atual dos atos, tendo em vista que a maior 

parte dos processos e atos auditados são antigos. Para o Ofício-Circular n. 001/2020, 

por exemplo, que solicitou auditoria de 1.979 atos, a maior parte deles são datados de 

2010 a 2016. 

Por meio dos quadros apresentados foram percebidos os quantitativos gerais de 

algumas ações dos processos administrativos eletrônicos que quando associados exibem 

a realidade de trabalho da DPAP. No período analisado foram abertos 446 processos, 

cadastrados 679 atos, dos quais apenas 122 foram julgados e auditados 2.412 atos. 

Assim, muitas atividades realizadas atualmente pela DPAP consistem em 

retrabalho, pela necessidade de realizar novamente a mesma atividade, para ajustes e 

correções.  

Para tanto, na elaboração das recomendações para o aperfeiçoamento dos 

processos foram utilizadas estratégias de resultados de curto e longo prazo, tendo em 

vista que, as melhorias adotadas no atual cenário apresentarão impactos presentes e 

futuros, na perspectiva de redução dos problemas e riscos atuais, assim como na 

redução do retrabalho.  

A seguir apresenta-se a análise e as discussões dos normativos da UFRN que 

abordam o gerenciamento das informações.  
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5.2 PESQUISA DOCUMENTAL: A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA UFRN E NA 

DAP/PROGESP 

A pesquisa documental foi utilizada para levantamento dos dados sobre a 

organização e a unidade de informação estudada com o objetivo de analisar as diretrizes 

internas para melhor percepção de suas determinações pertinentes à gestão da 

informação e compreensão do ambiente informacional. 

5.2.1 GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA UFRN 

No âmbito organizacional foram observados alguns documentos, como 

regimentos, resoluções e portarias. No entanto, não foi localizado nenhum normativo 

interno que trate do processo de gestão da informação como um todo. Foram 

localizados, entretanto, resoluções que abordam aspectos importantes do processo tais 

como a gestão da segurança da informação e o acesso à informação, que serão 

apresentados a seguir. 

Por meio da Resolução nº 070/2017 do Conselho de Administração (CONSAD) 

da UFRN em 07 de dezembro de 2017, foi instituída a Política de Segurança da 

Informação e Comunicação (POSIC), da UFRN.  

A política possui como objetivo estabelecer diretrizes e responsabilidades no que 

diz respeito ao manuseio, tratamento, controle e proteção dos ativos de informação, 

físicos e de software, servindo de apoio à alta direção na implementação da gestão de 

segurança da informação e comunicação na UFRN, buscando assegurar a 

confidencialidade, a integridade, a autenticidade, o não-repúdio e a disponibilidade dos 

dados e das informações tratadas, classificadas e sensíveis (UFRN, 2017). 

Este documento indica que informações existentes no âmbito da UFRN 

apresentam diferentes níveis de confidencialidade e devem ser classificadas de acordo 

com a legislação vigente (UFRN, 2017). Assim, a política da organização determina 

tratamento, controle e proteção, assim como estabelecer procedimentos para assegurar a 

disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações, 

observando a lei vigente. Nesse sentido, para as informações pessoais é preciso observar 

as legislações vigentes e suas disposições. 
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Para o acesso à informação, por meio da Resolução nº 051/2018 – 

CONSAD/UFRN, foi criado o comitê de transparência da UFRN, com base na LAI e no 

Decreto nº 8.777/2016 que institui a política de dados abertos (UFRN,2018). 

O comitê tem como finalidade propor, monitorar e avaliar ações relacionadas à 

legislação de transparência, acesso à informação, dados abertos, proteção de dados, 

carta de serviços e desburocratização do serviço público. Entre diversas competências 

determinadas, estão: verificar, para efeitos de publicação, se os dados estão de acordo 

com os padrões exigidos na legislação, verificar a adequação das bases de dados à 

legislação de proteção de dados pessoais e acompanhar os indicadores e propor 

melhorias do processo de resposta à lei de acesso à informação.  (UFRN,2018). 

Também no ano de 2018, a UFRN passou por uma remodelagem no processo de 

cumprimento das normas relativas ao acesso à informação. Por meio da Portaria nº 

2105/18-R, foi designada uma nova autoridade responsável pelo monitoramento desse 

processo. Dessa maneira, essa responsabilidade que desde 2012 era da Ouvidoria da 

Instituição passou a ser gerida pela Diretoria de Gestão da Informação (DGI).  

Atualmente a DGI, por meio da servidora designada, é responsável pelo Sistema 

Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC) da UFRN, que gerencia o recebimento, 

registro dos pedidos de acesso e devolução das respostas aos solicitantes. 

A respeito do desenvolvimento da UFRN concernente aos pedidos e respostas de 

acesso à informação a CGU apresenta os resultados dos órgãos em painel eletrônico. 

Segue os resultados da UFRN em 2019:  

Figura 17 - Visão Geral do Acesso à Informação na UFRN em 2019 

 

Fonte: Painel da Lei de Acesso à Informação da Controladoria Geral da União. Disponível em: 
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm 
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No exercício de 2019, a UFRN respondeu 100% dos 282 pedidos de acesso à 

informação e ficou classificada no ranking de total de pedidos recebidos na posição de 

85º de 305 órgãos e com tempo médio de resposta de 5,85 dias, sendo classificada no 

ranking de tempo de resposta na posição 25º de 305 órgãos. 

Além disso, quanto a satisfação do usuário, referente a resposta fornecida 

atendeu plenamente ao pedido, na escala de 1 (não atendeu) a 5 (atendeu plenamente), a 

UFRN ficou com a pontuação de 4,27 pontos e referente a resposta fornecida foi de fácil 

compreensão, na escala de 1 (difícil compreensão) a 5 (fácil compreensão), a UFRN 

ficou com a pontuação de 4,55 pontos. 

Portanto, a UFRN possui ótimos indicadores quanto ao seu desempenho de 

respostas as solicitações de acesso à informação.  

5.2.2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA DAP/PROGESP 

No âmbito da diretoria, houve na fase inicial desta pesquisa, uma auditoria de 

inteligência a respeito do Acesso à Informação Pessoal, como trabalho de conclusão da 

disciplina de Auditoria de Ativos Informacionais deste programa de Pós-Graduação, 

que também contribuiu como diagnóstico inicial da diretoria quanto ao conhecimento e 

práticas da disponibilização das informações pessoais.  

A auditoria teve como objetivo obter subsídios para construir um instrumento 

normativo que auxilie os servidores a disponibilizar informações pessoais a terceiros. 

Como resultado dos dados coletados, foram verificadas boas práticas e constatações, as 

quais foram apresentadas as causas e as recomendações para solucionar ou amenizar as 

fragilidades (FONSECA; CARVALHO; NAZARENO; LEITE; GUEDES, 2019). 

Assim, embora o acesso à informação não seja o foco da presente pesquisa, já 

foi observado que, entre as atividades de gestão da informação pessoal encontra-se a 

garantia de acesso e eventual restrição, prevista em lei. Portanto, avaliar as 

recomendações a DAP poderá contribuir, visto que, tal temática é inerente ao 

gerenciamento estudado.   

Foi evidenciado a insegurança e carência informacional a respeito de normas e 

legislações que orientem a disponibilização da informação pessoal, resultando na falta 

de padronização, decisões baseadas na experiência e habilidade subjetiva, além da 

observação de características das culturas de informalidade e de segredo na Diretoria 

(FONSECA; CARVALHO; NAZARENO; LEITE; GUEDES, 2019) 
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Diante das constatações observadas, foram propostas algumas recomendações, 

que foram validadas, consideradas pertinentes e exequíveis pela Direção da DAP, tais 

como: compilação da legislação e normativos em um documento de simples consulta, 

capacitação aos servidores, atualização periódica na página da PROGESP com 

orientações, criação do Termo de Responsabilidade para disponibilização de 

informações pessoais a terceiros, como preconiza a lei; criação de um grupo de estudos 

e de trabalho específico para as questões de acesso à informação pessoal e a 

formalização de uma comissão permanente para estudo e desenvolvimento de 

capacitações quanto às atualizações de legislação relativa às atividades desempenhadas 

pela DAP (FONSECA; CARVALHO; NAZARENO; LEITE; GUEDES, 2019) 

Logo, a partir das constatações e recomendações, percebe-se a necessidade do 

aprimoramento da gestão da informação na diretoria, tendo em vista que, as atividades 

da administração de pessoal no poder público, vai além do gerenciamento das 

informações dos servidores e pensionistas do órgão, mas é preciso também gerir todo 

amparo legal para desenvolver suas atividades, que inclui legislação, instrução 

normativa, nota técnica, entendimento de diversos órgãos como Ministérios, 

Procuradoria, TCU e CGU, entre outros. Assim, realizar a gestão da informação pessoal 

na administração pública compreende em gerir todos os normativos, compreender suas 

interpretações e entendimentos para devida aplicação e administrar todas as informações 

dos servidores, para garantia de cumprimento dos direitos e obrigações.  

Ainda a respeito do acesso à informação na diretoria, foi observado a publicação 

da Resolução nº 20/2019 – CONSAD/UFRN, referente a negativa de um recurso 

interposto e a decisão de não acatar a solicitação para que se proceda a abertura de 

processo administrativo disciplinar específico, a fim de identificar suposto servidor que 

disponibilizou cópia de processo administrativo. (UFRN, 2019) 

A negativa ocorreu devido ao fato de não haver materialidade na violação de 

dever funcional do servidor que disponibilizou as citadas cópias. Destaca-se que entre 

as razões apresentadas do recurso interposto, foi mencionado os procedimentos distintos 

realizados na disponibilização da cópia do processo, visto que, houve a disponibilização 

do processo na integra por um servidor e de forma parcial, por outro, que ocultou alguns 

documentos. A situação evidenciou a falta de padronização nas ações tomadas de acesso 

à informação pessoal, por entendimento distintos dos servidores.  
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5.3 ENTREVISTA: PERCEPÇÕES SOBRE A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA 
UFRN E NA DAP/PROGESP 

 
Diante das tais circunstâncias apresentadas, por meio do resultado da auditoria 

de Acesso à Informação Pessoal e a observação da Resolução nº 20/2019 da UFRN, 

percebeu-se a necessidade de estender as percepções das práticas de gerenciamento das 

informações, como forma de alcançar uma compreensão mais profunda das atividades 

de GI na DAP. 

Para isso, foi realizada uma entrevista individual com o gestor da Divisão de 

Pagamento de Aposentados e Pensionistas, para verificar alguns aspectos práticos como 

forma de prosseguir nas propostas e perceber características informacionais da 

DAP/UFRN. Nesse sentido, a seguir são apresentadas algumas questões e os principais 

pontos extraídos dos primeiros blocos de perguntas da entrevista.  

Quanto ao primeiro bloco, foi destinado para a caracterização do gestor, que 

trabalha na UFRN há onze anos, sendo todo esse período exercendo suas atividades na 

DAP. Sua formação acadêmica inclui graduação em Direito e mestrado em Gestão de 

Processos Institucionais, associados à graduação em Filosofia, em andamento. Possui 

tempo de função de chefia de nove anos como coordenador da DPAP e oito anos como 

diretor adjunto. Assim, as percepções do entrevistado são de suma importância para esta 

pesquisa, tendo em vista sua vasta experiência e conhecimento sobre a DAP, devido sua 

vivência como diretor adjunto, que o possibilita ter uma visão geral da direção, da 

unidade DPAP e seus processos administrativos, escopo desta pesquisa.  

O segundo bloco foi designado para a investigação da gestão da informação na 

diretoria a partir da perspectiva desta como uma unidade de gestão especializada na 

administração das informações pessoais dos profissionais da organização.  

Este bloco foi iniciado com o exame da importância da informação no trabalho 

cotidiano e o seu gerenciamento na administração pública. O entrevistado esclareceu 

que a informação é muito importante pois possibilita verificar os direitos dos servidores 

como, por exemplo, os direitos aos benefícios previdenciários, à aposentadoria e à 

pensão. Ainda acrescentou “por isso que é importante este histórico completo de todas 

essas informações, tanto presentes nos arquivos, como arquivo geral, no arquivo da 

DAP, da pasta funcional, quanto registrada no sistema eletrônico, SIGRH, SIAPE etc.” 

(GESTOR, 2020). 
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Quanto à GI na administração pública, o participante observou que no setor 

público o armazenamento da informação está bastante distribuída na parte física, com 

documentos e registros funcionais, em arquivos das organizações e na parte eletrônica 

com os documentos digitais, como no assentamento funcional digital (AFD) 

implementado desde 2012/2013 com a digitalização dos documentos funcionais que 

facilita o acesso e o controle.   

A seguir, foram tratadas questões sobre a necessidade do gerenciamento das 

informações na gestão de pessoas e as práticas adotadas na diretoria. O entrevistado 

expôs a importância desse gerenciamento exemplificando a necessidade de manter as 

informações atualizadas para pleno desempenho das atividades de forma precisa, como 

no caso dos recadastramentos dos aposentados e pensionistas.  

Ademais, o entrevistado acrescentou “na prática do cotidiano existe a gestão da 

informação, mas ainda precisa de muita melhoria, principalmente porque existem 

muitas dúvidas”. Assim, foram percebidas práticas de GI na DAP, mas ainda existe falta 

de padronização e de procedimentos estabelecidos. O gestor refletiu sobre a importância 

da GI como meio de facilitar aos servidores, que trabalham na gestão de pessoas, 

orientação da melhor forma de agir para evitar erros. Ele ainda mencionou a mudança 

na “cultura de dizer que tudo era sigiloso, tudo era restrito” para o acesso à informação 

e relembrou da resolução referente a negativa do recurso devido à disponibilização do 

processo de pensão que já foi apresentada. (GESTOR, 2020). 

Diante das constatações foi questionado o gestor, qual sugestão teria para as 

melhorias necessárias. O entrevistado apresentou a proposta de um manual de 

procedimentos, a fim de nortear os servidores com orientações gerais a respeito da 

informação pessoal e sua caracterização como informação pública ou restrita. De tal 

modo, os servidores teriam um guia para auxiliar em atividades como tratamento das 

informações, classificação de sua natureza nos processos eletrônicos como ostensiva ou 

restrita e na disponibilização das informações solicitadas.  

A respeito do acesso à informação, foi perguntado em seguida, se o entrevistado 

considera que a DAP atende às exigências legais da LAI, quanto à transparência ativa e 

à passiva. Ele afirmou ter confiança no atendimento das obrigações e que existem 

diversos canais de divulgação das “informações da própria universidade e de seus 

servidores”, como portal do SIGRH, páginas públicas oficiais como da PROGESP e o 

Portal da Transparência, que são exigências da transparência ativa. (GESTOR, 2020).  
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O entrevistado considera que no que se refere à transparência passiva, a direção 

também atende às exigências. A DAP recebe da Progesp, os pedidos de informações. 

No ano passado, a maioria das “solicitações diziam respeito aos cargos vagos e 

previsões de aposentadoria, mas também já houveram algumas denúncias contra a 

universidade”. O gestor relembrou uma solicitação do “registro de ponto dos últimos 

cinco anos de todos os servidores da universidade”, no entanto, nesse período, ainda não 

existia ponto eletrônico, assim não foi possível fornecer os dados solicitados. De modo 

que foi justificada a impossibilidade da entrega das informações e o solicitante recorreu 

à CGU e ainda está sendo aguardada a resposta do órgão (GESTOR, 2020). 

Ainda contemplando as exigências da LAI, foi pedido ao gestor para esclarecer 

como são feitas as avaliações das informações enquanto públicas ou restritas e se os 

servidores da DAP possuem entendimento do tratamento distinto para cada tipo. Ele 

esclareceu que frequentemente existem situações diferentes que envolvem a intimidade 

das pessoas e, portanto, é preciso avaliar. Ainda acrescentou que, algumas informações 

deveriam ser públicas, “mas até hoje não são públicas, porque a cultura era de não ser 

publicizada e ainda ficam na dúvida, é só no caso a caso que vão decidir”. O 

contracheque, por exemplo, possui informações públicas que são disponibilizadas, mas 

no trabalho cotidiano é tratado como restrito, pois possui dados de descontos, como 

empréstimos e pensão, por isso é restrito para a sociedade, “mas é público para os 

servidores que trabalham na gestão de pessoas, então possui determinados graus de 

publicidade e de sigilo” (GESTOR, 2020). 

Quanto ao entendimento dos servidores da DAP sobre o tratamento distinto, o 

entrevistado acredita que eles possuem essa compreensão, “em linhas gerais, mas nem 

todos os servidores têm o mesmo entendimento até porque nem a própria lei é clara, 

esse entendimento varia de situação para situação” (GESTOR, 2020). Assim, o gestor 

reforçou a importância do manual de procedimentos para uniformizar o entendimento 

no âmbito da diretoria.  

E, por fim, a partir da reflexão do conhecimento dos servidores, foi questionado 

ao gestor como ele considera a cultura da DAP quanto ao acesso à informação pessoal. 

Sua resposta foi:  
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Está em construção essa cultura. Tem muitas coisas que a gente ainda 
fica na dúvida se é possível disponibilizar ou não. Eu acho que um dos 
pontos mais críticos que tem é a questão dos aposentados e 
pensionistas, onde a maioria são idosos, geralmente eles não vêm 
resolver a situação deles aqui, mandam um terceiro, muitas vezes sem 
procuração. A cultura antiga era que conhecia e disponibilizava, 
mesmo informação pessoal, mas depois da LAI, para alguns casos 
melhorou porque será mesmo divulgado, disponibilizado aquelas 
informações, mas em outros casos, a situação ficou ainda mais restrita 
por ser informação pessoal, assim em alguns casos ela é 
disponibilizada pra terceiro simplesmente pelo fato do conhecimento 
sem ter procuração, sem ter autorização do servidor, acontece [...] 
como no caso do comprovante de rendimento (GESTOR, 2020). 
 
 

Foi percebido a relevância do uso da informação para as tomadas de decisões e 

seu gerenciamento relacionado aos aspectos de acesso, armazenamento, tratamento, uso 

e distribuição da informação, assim como foram apresentados em etapas dos modelos de 

GI descritos no referencial teórico.  

Assim, serão observados tais aspectos em alguns processos administrativos da 

diretoria, como maneira de possibilitar o aperfeiçoamento da execução destes por meio 

do mapeamento. 

Portanto, para melhor percepção da gestão das informações pessoais na DAP e 

melhor entendimento das discussões dos dados coletados e direcionamento de seu uso 

para os mapeamentos e na identificação dos riscos, na próxima seção são 

contextualizados os processos administrativos eletrônicos pertinentes à aposentadoria 

dos servidores públicos federais e à pensão por morte. 

5.4 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
ELETRÔNICOS DA DAP/PROGESP 

 
O processo administrativo de aposentadoria serve para observância das 

formalidades essenciais à garantia da concessão de benefício previdenciário ao servidor 

que passa da atividade para a inatividade por ter completado os requisitos exigidos pela 

lei. Na DPAP, além das atividades de análise e implementação do processo, também é 

oferecida uma simulação prévia com explicação aos servidores dos tipos e condições de 

aposentadoria, quanto às regras e aos ajustes financeiros, de modo a permitir a opção 

mais adequada para cada caso. 
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Já no processo administrativo de pensão por morte, serve para observância das 

formalidades essenciais à garantia da concessão do pagamento mensal devido aos 

dependentes do servidor, especificados por lei, a partir da data do óbito. 

Dessa maneira, o estudo do gerenciamento da informação pessoal, nesses 

processos, ocorreu por meio da atualização do mapeamento e da identificação dos 

riscos. Para tanto, é preciso um estudo criterioso que permita uma compreensão 

holística dos processos (CARVALHO,2019). Para Carvalho (2010), a observação no 

processo de auditoria deve permitir uma visão valiosa da realidade estudada, 

proporcionada pela identificação e análise de situações concretas. 

Assim, a análise dos dados orientou na averiguação do mapeamento atual, com o 

objetivo de atualização e avaliação, seguido da verificação das boas práticas e 

constatações, a partir da perspectiva dos riscos e posterior elaboração das 

recomendações de adequações e melhorias.   

Esta etapa, iniciou-se por meio da observação participante, delimitada a DPAP. 

Com esta técnica, foi possível coletar dados iniciais referentes às atividades realizadas, 

compreender os procedimentos, verificar os detalhes das situações, dificuldades, 

problemas e os riscos por meio da vivência.  

A seguir será demonstrado os resultados decorrentes da observação participante. 

 
Quadro 22 – Observação Participante 
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OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE  NECESSIDADE DE 
VERICAÇÃO: Obs. Local:  DPAP - Divisão de Pagamento de Aposentados e Pensionistas  

nº. DATA SITUAÇÃO  ENVOLVIDOS  OCORRÊNCIA  MAPEAR  RISCOS  

1 10/12/2019 Reunião  
Servidores da 

DPAP 
Leitura e discussão sobre EC 103/2019: novas regras para as concessões e 
fórmulas de cálculo.  

 X   X  

2 12/12/2019 Reunião  
Servidores da 

DPAP 

Validação dos novos procedimentos e documentos elaborados para os 
processos eletrônico de pensão (documentos necessários, requerimento, 
declaração de acumulação e termo de opção).  

 X          -   

3 18/12/2019 Reunião  
Servidores da 

DPAP 
Discussão sobre os cálculos das novas pensões (EC 103/2019)  X   X  

4 29/12/2020 Sistema  
Servidores da 

DPAP 
Comunicado do Ministério da Economia sobre novos Códigos de 
Aposentadoria da EC nº 103/2019 (apenas de transição) 

         -     X  

5 10/01/2020 Processo Pesquisadora 
Devolução de processo para alterar a natureza de documento de ostensivo 
para restrito, devido Informação Pessoal (Art. 31 da LAI) 

 X   X  

6 15/01/2020 Atendimento 
Servidor da 

SAP  

Atendimento para verificação das novas regras de aposentadoria, sem 
possibilidade de simulação no SIAPE (remuneração) e no SIGRH 
(concessão de abono e regra de aposentadoria). 

         -     X  

7 20/01/2020 Processo 
Pesquisadora e 

Gestor  
Implementação de pensão na folha de pagamento de jan.20 com código 
errado, devido falta de atualização do SIAPE. 

         -     X  

8 04/02/2020 Processo 
Pesquisadora e 

Gestor  

Análise de processos de pensão e elaboração de despacho encaminhados à 
Direção, para consulta a Procuradoria Jurídica, no tocante à incidência das 
regras da EC 103/2019 

 X   X  

9 04/02/2020 Sistema  
Servidores da 

DPAP 
Comunicado do Ministério da Economia sobre atualização do código de 
pensão e cálculo manual  

 X   X  

10 12/02/2020 Processo 
Pesquisadora e 

Gestor  
Correção do código de pensão na folha de fev.20 de diversos processo de 
pensão por morte (lançados errados) 

         -     X  
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11 17/02/2020 Sistema  Pesquisadora 
Mensagem de alerta aos servidores no SIGRH sobre atualização do 
sistema para adequação às novas regras o mais breve possível  

         -     X  

12 06/03/2020 Sistema  
Servidores da 

DPAP 
Processos de aposentadoria parados na SAP, desde 06/02, por falta de 
atualização dos códigos das regras no SIAPE 

         -     X  

13 19/03/2020 Processo 
Pesquisadora e 

Gestor  
Análise dos processos de pensão com parecer jurídico da Procuradoria 
Federal sobre os cálculos de acumulação de benefícios previdenciários  

 X   X  

14 06/04/2020 Sistema  
Pesquisadora e 

Gestor  
Novas regras de aposentadoria cadastradas no SIAPE: somente regras de 
transição 

         -     X  

15 07/04/2020 Processo 
Servidores da 

DPAP 
Nova discussão sobre a forma de cálculo das novas pensões da EC 
103/2019, para acumulação de benefício previdenciário  

 X   X  

16 27/04/2020 Processo 
Pesquisadora e 

Gestor  
Análise de processo de aposentadoria com proventos proporcionais e 
correção (cadastro) de todas as contribuições, para fins de cálculo.  

         -     X  

17 30/04/2020 Processo 
Servidores da 

DPAP 

Análise do processo de pensão. Instituidor de pensão faleceu em atividade 
e servidora realizou o cálculo do benefício de 1994 a 2020, de forma 
manual, devido falta de atualização do SIAPE 

         -     X  

18 05/05/2020 Processo 
Servidores da 

DPAP 
Nova discussão sobre a forma de cálculo das novas pensões da EC 
103/2019, quanto a quantidade de beneficiários. 

 X   X  

19 08/05/2020 Processo 
Servidores da 

DPAP 

Análise do processo de pensão com Termo de Opção para perceber o valor 
integral da pensão na UFRN e verificação da necessidade de envio do 
processo para os demais órgãos.  

 X   X  

20 15/05/2020 Sistema  
Servidores da 

DPAP 

Resposta de solicitação ao Ministério da Economia com esclarecimento da 
estimativa de liberação dos novos códigos de aposentadoria e pensão para 
folha de Julho de 2020. 

         -     X  

21 28/05/2020 Processo 
Servidores da 

DPAP 
Análise do processo de pensão. Alteração do Termo de Opção   X   X  

Fonte: Elaboração Própria (2020). Total de verificações:  11 20 
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A partir das observações, foram avaliadas as necessidades estabelecidas de 

alteração dos mapeamentos e identificação dos riscos envolvidos nos processos.  

Nas observações foram contabilizadas 11 situações, equivalente a 52% das 

observações, que demandaram a necessidade de verificação de atualização no 

mapeamento dos processos. Quanto aos riscos, foram contabilizadas 20 situações, 

equivalendo a 95% das observações, que indicaram a necessidade de verificação das 

incertezas. Estas ainda deverão ser avaliadas para materializar a identificação dos riscos.  

Na análise dos dados, foram observados inicialmente os principais aspectos que 

geraram mudanças na execução dos processos e de seus procedimentos. O primeiro 

aspecto verificado foi a mudança dos processos administrativos do formato físico para o 

formato eletrônico, a partir de 31/12/2018, por meio da Portaria nº 1.855/18-R de 14 de 

setembro de 2018, no âmbito da UFRN, que gerou alterações na execução de algumas 

atividades como a abertura, tramitação, arquivamento do processo, bem como na 

elaboração, inclusão de anexos e classificação dos documentos. 

Outro aspecto observado foi a promulgação da Emenda Constitucional nº 103, 

de 12/11/2019, que resultou em mudanças significativas nas regras de concessão, 

acumulação e cálculos dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão.  

Esta nova legislação alterou os processos em sua análise, por estabelecer novos 

critérios para apreciação, gerando a necessidade de novas comprovações e documentos, 

conforme os anexos C ao F. Além disso, houve alteração na elaboração dos cálculos dos 

benefícios, sendo preciso associar diversas questões como idade, tempo de contribuição, 

acumulações, quantidade de beneficiários, faixas salariais entre outros, assim como sua 

implementação manual via sistema, sem parametrização dos dados, ficando de total 

responsabilidade do servidor da gestão de pessoas o lançamento financeiro, sendo assim  

necessárias as atualizações devidas do sistema, que ainda não ocorreram.    

Outra mudança percebida, foi da estrutura administrativa da DAP e seus setores. 

A DPAP pertence a essa nova estrutura administrativa determinada no novo Regimento 

Interno da Reitoria da UFRN de 19/06/2019. Mas, na prática de trabalho, a subdivisão 

de competências e de unidade nos sistemas, continuam sendo subdivididas no formato 

anterior que eram: Coordenadoria de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (CPAP) 

e Setor de Análise de Processos (SAP).  

A seguir as recomendações da pesquisa, que posteriormente serão submetidas à 

validação institucional. 
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6. RECOMENDAÇÕES  

 
Os resultados obtidos pela análise dos dados possibilitaram a elaboração de 

recomendações consideradas pertinentes para o aperfeiçoamento da gestão das 

informações pessoais realizada na DAP/UFRN, a partir das constatações identificadas 

na auditoria. 

Na entrevista foi discutido a necessidade de melhoria na prática cotidiana do 

gerenciamento das informações pessoais devido a carência informacional, além da falta 

de padronização e de procedimentos estabelecidos. Para tanto, o entrevistado sugeriu a 

elaboração de um manual de procedimentos, a fim de nortear os servidores com 

orientações a respeito do acesso e restrição das informações pessoais.  

No entanto, a legislação não possui aplicação imediata para qualquer situação, 

tendo em vista que a noção de intimidade, vida privada, honra e imagem não são 

passíveis de uma delimitação universal. Assim, não é possível estabelecer prevalência 

de forma generalizada quanto ao acesso ou restrição, mas é preciso avaliar a 

circunstância do caso concreto.  

Dessa forma, para atender as necessidades apresentadas pelo gestor, foi 

elaborada uma cartilha de acesso à informação pessoal, com a síntese da legislação, para 

auxiliar os servidores da diretoria na execução de suas atividades referente aos 

processos administrativos e atendimento aos servidores, pensionistas e seus 

representantes, conforme Apêndice I. 

A seguir as demais recomendações da pesquisa de atualização de mapeamento 

dos processos e posteriormente identificação dos riscos.  

6.1 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS  

 

Para iniciar a elaboração das propostas de atualização do mapeamento dos 

processos eletrônicos de aposentadoria e pensão por morte, foi necessário retomar 

brevemente algumas atividades apresentadas no referencial teórico, como orientação 

para execução. 

Inicialmente, relembrar a proposta de modelagem e descrição dos processos de 

gestão da informação de Miranda (2010) na etapa de mapeamento dos processos que 

conduz para a atividade de mapear, exibindo os recursos, usuários, a sequência de ações 
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tomadas e os resultados do processo de trabalho, como forma de auxiliar as pessoas a 

usarem um conjunto específico de recursos para produzir um determinado produto.  

Nos processos informacionais, os fluxos de atividades são operacionalizados 

pela recepção de documentos, captação de informações, tratamento e divulgação de 

informações, fornecendo produtos ou serviços de informação, tanto para o consumo 

interno como para distribuição à sociedade. (MIRANDA, 2010) 

Para a avaliação dos mapeamentos, que tiveram sua última revisão em 2018, 

conforme anexos A e B, foram verificados os dados analisados na observação 

participante dos principais aspectos que geraram alterações na execução dos processos 

como a mudança do formato físico para o formato eletrônico, a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 103/2019 e a mudança da estrutura administrativa da DAP/DPAP. 

Assim é preciso esclarecer que nas propostas recomendadas, elaboradas em 

maio/2020, não foi utilizada a estrutura administrativa determinada no Regimento 

Interno da Reitoria, pois encontra-se divergente da prática de trabalho e o objetivo do 

mapeamento de um processo é auxiliar as pessoas a produzir um determinado produto a 

partir de uma sequência de ações tomadas, de acordo com seus recursos e usuários.  

Deste modo, a proposta apresentada está em conformidade com a atual forma de 

trabalho, onde ainda são utilizadas as nomenclaturas e divisão de tarefas, sem as 

adequações necessárias a nova estrutura administrativa. Além disso, a metodologia e a 

sistematização escolhida são as mesmas utilizadas na organização, de modo que, seguiu 

o padrão já estabelecido de sequência das atividades, divisão de setores, eventos, 

tomadas de decisão, anotações, entre outros.    

Assim, é preciso observar que, quando houver as atualizações nos sistemas, as 

novas rotinas de trabalho e divisões de tarefas, a execução dos processos será alterada, 

de modo que, um novo mapeamento deverá ser elaborado.  

Portanto, a partir da análise da pesquisa documental e observação participante, 

foram elaboradas as propostas de atualização de mapeamento dos processos, conforme 

apresentados nos Apêndices G e H. Nestes foram sugeridos adaptações para 

atendimento das necessidades atuais, tendo suas particularidades e detalhamentos 

discutidos na análise da validação institucional para melhor fluidez da apresentação dos 

dados. 
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6.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS AOS PROCESSOS 

 

Para iniciar a identificação dos riscos nos processos também foi preciso retomar 

brevemente alguns conceitos apresentados no referencial teórico, como orientação para 

execução da atividade.  

Inicialmente, é preciso retomar a proposta de modelagem e descrição dos 

processos de gestão da informação de Miranda (2010) em sua fase posterior ao 

mapeamento, que ocorre o monitoramento onde são criados mecanismos de controle e 

verificação de qualidade, para avaliação das restrições e problemas, para a identificação 

dos pontos fortes, fracos, impactos e os riscos envolvidos de cada processo. 

Nesse sentido, é importante recordar que os riscos são incertezas que podem 

afetar o alcance dos objetivos, e podem ocorrer a nível da organização, pró-reitorias, 

diretorias, assim como a nível de projetos, atividades e processos, como acontece nesta 

pesquisa, como forma de melhorar o desempenho dos processos de trabalho, minimizar 

os problemas e aumentar a qualidade dos produtos e serviços de informação.  

De acordo com Hollós e Perdersoli (2009), a aplicação da gerenciamento dos 

riscos possibilita estabelecer prioridades e instruir tomadas de decisão, baseando-se em 

estimativas cientificas e estatisticamente fundamentadas da probabilidade de ocorrência, 

da natureza e da magnitude de impactos futuros sobre os objetivos da organização. 

É preciso reforçar que, não foi realizado todo o processo da gestão de riscos que 

demanda as etapas de identificação, análise e avaliação. Visto que, é pretendido nesta 

pesquisa, auditar a gestão da informação pessoal, tendo o risco como uma estratégia 

para analisar os pontos mais críticos e estabelecer as prioridades, possibilitando o 

alcance de resultados mais significativos. Assim, apenas a identificação dos riscos 

associados aos processos foi apresentada como resultados para uso da auditoria com 

abordagem em riscos.  

Dessa forma, a partir do estudo realizado, os dados já analisados, a percepção 

das práticas da gestão de informação na diretoria, observação de situação especificas 

que apontaram a necessidade de verificação dos riscos e a elaboração das propostas de 

atualização dos mapeamentos foram identificados alguns riscos que podem afetar o 

alcance dos objetivos dos processos.  

Todos os aspectos observados que geraram mudanças na execução dos 

processos, também alteraram os riscos já existentes e acrescentam novos. Inicialmente 



 

127 

devido às incertezas das transições de entendimentos e condutas e, posteriormente, dos 

novos procedimentos estabelecidos. Dessa forma, é de suma importância a identificação 

dos riscos nas novas atividades como forma de minimizar os possíveis problemas. 

Para a realização do levantamento dos riscos, foram adotados critérios de uma 

identificação prática, a partir da rotina das atividades desenvolvidas nos processos, tanto 

na perspectiva dos problemas atuais, ou seja, mediante as ameaças já existentes, assim 

como de forma preventiva para as atividades que ainda não resultaram em problemas, 

mas que geram incertezas e vulnerabilidades na execução.  

Assim, a partir da análise do objetivo dos processos e observação das práticas de 

trabalho, foram detectadas e listadas algumas ações que podem gerar ameaças ou 

impedimento do alcance dos objetivos. 

A seguir, apresentação dos riscos identificados.  

 

Quadro 23 – Levantamento dos riscos associados aos processos 
 

Processo 
Administrativo  

Identificação dos Riscos  

Aposentadoria e 
Pensão por Morte 

Abertura do processo eletrônico com documentação incompleta  
Cadastro errôneo do nível de acesso do documento: Ostensivo ou 
Restrito  

Erros de concessão pela EC 103/2019 

Ausência de revisão dos dados cadastrais e financeiros do servidor  

Implantação de concessão sem sua respectiva publicação 
Concessão de benefício previdenciário sem possibilidade de 
cadastro via SIAPE 

Cadastro errôneo do benefício previdenciário no SIAPE 

Cadastro errôneo do benefício previdenciário no e-pessoal 
Cálculo de proventos (aposentado ou instituidor de pensão) com 
médias erradas  

Inobservância dos prazos de cadastro no e-pessoal  

Ausência de cadastro do processo no AFD 

Aposentadoria   

Simulação de dados financeiros para aposentadoria de forma 
equivocada  
Averbação de tempo de serviço em desconformidade das 
contribuições 

Erro de cálculo nos acertos financeiros para aposentadoria 

Pensão por Morte  

Não abertura do processo de vacância 

Erro de cálculo manual das pensões da EC 103/2019 

Falta de comunicação entre órgãos das acumulações de benefícios  
Fonte: Elaboração própria (2020).  
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Conforme quadro acima, alguns riscos identificados são comuns aos dois 

processos estudados, enquanto outros são particulares a cada.  

A análise e discussão das especificidades dos riscos, serão apresentadas a seguir 

na análise da entrevista ao gestor, junto as propostas de atualizações dos mapeamentos, 

para legitimação dos resultados sugeridos.  

 

6.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES VALIDADAS  

 

Como forma de verificar as adequações das propostas à realidade da organização 

é preciso discutir as recomendações e suas implementações. Para isso, foram preparados 

dois momentos para esta avaliação.  

Inicialmente, a legitimação, junto ao gestor da DPAP, por meio de entrevista, a 

qual foi formulada com dois blocos para apresentação e questões com o objetivo a 

legitimar das propostas. Posteriormente, a validação institucional perante a DPAP, com 

o gestor e a equipe da unidade, para propor as recomendações de aperfeiçoamento com 

base nos riscos.  

A seguir serão apresentados os resultados decorrentes da segunda parte da 

entrevista com o gestor da DPAP.  

 

6.3.1 VALIDAÇÃO DOS MAPEAMENTOS E DA IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS  

 
A validação da atualização do mapeamento dos processos ocorreu no terceiro 

bloco da entrevista ao gestor da DPAP onde foi designado a apresentação da versão de 

2018 com as sugestões de adaptação. É importante destacar que o gestor já possuía 

conhecimento prévio do mapeamento existente.  

Primeiro foi observado o processo de aposentadoria, o qual necessitou de ajustes 

nas nomenclaturas das atividades para adequação ao formato de processo eletrônico, 

como anexar documentos, abrir processo eletrônico via SIPAC, elaborar portaria 

eletrônica, entre outros. Quanto à alteração no fluxo das atividades só foi preciso 

alteração no setor Arquivo/DAP, com a exclusão de ações como higienizar, digitalizar e 

encaminhar para Arquivo, mantendo-se apenas a inclusão no AFD e arquivar o 

processo.  
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A seguir, no processo de pensão por morte também foram necessários ajustes  

nas nomenclaturas das atividades para adequação ao formato de processo eletrônico, 

assim como no fluxo das atividades para atender às novas exigência da EC 103/2019, 

como: anexar o termo de opção e compromisso para fins de concessão de pensão, para 

caso o interessado receba ou tenha solicitado benefício em outro órgão, assim como 

notificação aos demais órgãos em que haja acumulação, tendo em vista a necessidade de 

comprovação da comunicação.  

Nesse sentido, o entrevistado relembrou de uma notificação recebida pelo TCU 

quanto ao pagamento de uma pensionista que recebia benefício na UFRN e em outro 

órgão federal. Após análise dos dados funcionais e financeiros foi percebido que o 

benefício pago na universidade estava correto e que a irregularidade estava presente no 

outro órgão. Ainda assim a UFRN foi responsabilizada para notificar a pensionista e ao 

outro órgão para as correções devidas. Dessa forma, é necessário que a administração 

pública mantenha a comunicação sobre seus servidores e pensionistas que possuem 

acumulação de vínculos como forma de manter o bom funcionamento do serviço 

público.  

Outro aspecto discutido foi manter no mapeamento a divisão dos setores de 

CPAP e SAP, em vez de DPAP conforme novo regulamento. Para isso, o entrevistado 

expôs que “na prática ainda opera separado e não foi ainda esquematizado porque nem o 

sistema tá adaptado pra isso, ainda vai demorar algum tempo [...] a mudança nisso vai 

ser quando tiver uniformizado com o sistema” (GESTOR, 2020). 

Para fechar o bloco foi questionado ao gestor se ele considera que a atividade de 

mapeamento dos processos administrativos auxilia no gerenciamento das informações. 

A essa pergunta ele respondeu: 

 
Auxilia desde que usem e desde que saibam também, porque as vezes 
fazem o mapeamento, não divulgam, e fica só pra dizer que tem o 
mapeamento, mas na prática pode realmente auxiliar. Acredito que 
hoje, com o processo eletrônico e com o portal já melhora bastante a 
divulgação. (GESTOR, 2020). 

 

Por fim, o último bloco da entrevista foi designado para a apresentação dos 

riscos identificados, listados no quadro 23. Quando questionado da necessidade de 

sugestões de alteração ou adequação dos riscos o entrevistado expos que “acho que 
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abordou todos os riscos mesmo, desde o início da abertura, durante a tramitação e até o 

final”. (GESTOR, 2020) 

O entrevistado ainda apresentou que 95% dos processos de aposentadoria que 

são julgados ilegais pelo TCU é devido a continuidade de pagamento das decisões 

judiciais, o que significa que somente 5% das irregularidades dos processos, podem ter 

ocorrido por motivos de erros no órgão. Ainda acrescentou que, os processos de pensão 

também possuem poucas irregularidades, mas que “o maior risco vai ser agora em 

decorrência da Reforma da Previdência que vai impactar no quanto o pensionista vai 

receber e não sabemos quando o sistema será adaptado, sendo o risco muito grande de 

pagar errado”. (GESTOR, 2020) 

Por fim, foi questionado ao gestor se ele considera que a atividade de 

gerenciamento dos riscos dos processos auxilia no gerenciamento das informações, ao 

que prontamente respondeu que:  

 
Acho que o risco ajuda mais que o mapeamento, pois o processo pode 
tramitar pelo canto errado, pelo setor errado e depois vai para o canto 
certo e não tem grandes problemas. Já o risco é difícil de acontecer, 
mas quando ele acontece causa um impacto muito grande, tem 
consequência muito grande e, às vezes, pode ser até irreversível, 
depende da situação. Pode gerar uma concessão indevida, pode gerar 
que o servidor ou pensionista venha a devolver dinheiro, pode ser que 
a aposentadoria seja julgada ilegal por causa dessas observações. 
(GESTOR, 2020) 

 

A partir da identificação e validação dos riscos, estes foram examinados tendo 

em vista a identificação das melhores medidas para mitigar e minimizar os problemas. 

Após a coleta dos dados obtidos mediante as diferentes técnicas e análise de 

conteúdo, foi realizada a triangulação dos dados, para ampliar a compreensão dos fatos 

investigados e aumentar a consistência desta pesquisa.  

 Esta combinação dos dados possibilitou a elaboração de recomendações que 

poderão contribuir para o aperfeiçoamento da gestão das informações pessoais 

custodiadas na DAP/UFRN com base nos riscos. 

6.4 BOAS PRÁTICAS E CONSTATAÇÕES   

 

A Auditoria de Inteligência com base nos riscos aplicada ao estudo orientou no 

entendimento das necessidades informacionais da diretoria e no uso das informações 

pessoais, possibilitando uma compreensão geral das obrigações legais e práticas 
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adotadas, além das especificidades das atividades relacionadas aos processos analisados. 

Permitiu ainda a verificação das boas práticas adotadas e constatações que resultaram 

em recomendações para melhorias e adequações às legislações, ao ambiente 

informacional e aos objetivos dos processos.  

Assim, foi realizada a triangulação dos dados obtidos mediante a pesquisa 

documental, observação participante na DPAP e com os dados advindos da entrevista ao 

gestor, de maneira que, as averiguações das boas práticas e das constatações, foram 

realizadas por meio do cruzamento dos dados obtidos mediante as diferentes técnicas. 

A seguir, são apresentadas as boas práticas adotadas.   

 

6.4.1 BOAS PRÁTICAS  

 

Com base no cruzamento dos dados, foi possível verificar que a organização 

vem adotando boas práticas, dignas de reconhecimento, que foram classificadas de 

acordo com as categorias de avaliação dos órgãos de controle e cumprimento das 

exigências legais, que apresentam alguns indicadores e trabalhos desenvolvidos pela 

organização.  

Quadro 24 – Levantamento das boas práticas  
 

CATEGORIAS  BOAS PRÁTICAS 

AVALIÇÃO POR 
ÓRGÃOS DE 
CONTROLE  

Classificação da UFRN, pelo TCU, nos indicadores de gestão de 
pessoas de 2019, como aprimorado no Índice de Governança de 
Pessoas (resultado de 80%) e no Índice de capacidade em Gestão 
de Pessoas (resultado de 86%). Assim, a UFRN ocupou o 
primeiro lugar no ranking das instituições de ensino em ambos os 
índices, que revela o excelente trabalho desenvolvido pela gestão 
de pessoas da organização, envolvendo diretamente o 
gerenciamento das informações pessoais pela DAP e demais 
diretorias da PROGESP;  
Classificação da UFRN em 2019, pela CGU, concernente aos 
pedidos e respostas de acesso à informação, que respondeu 
100% dos 282 pedidos de informações, sendo classificada no 
ranking de total de pedidos recebidos na posição de 85º de 305 
órgãos e com tempo médio de resposta de 5,85 dias, sendo 
classificada no ranking de tempo de resposta na posição 25º de 
305 órgãos; 
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CUMPRIMENTO    
DAS 

EXIGÊNCIAS 
LEGAIS  

Criação do Comitê de transparência da UFRN em 2018, que 
tem como finalidade propor, monitorar e avaliar ações 
relacionadas à legislação de transparência, acesso à informação, 
dados abertos, proteção de dados, carta de serviços e 
desburocratização do serviço público; 

Empenho no cumprimento das exigências legais, pela DAP, 
quanto à transparência ativa, com a disponibilização das 
informações da universidade e de seus servidores através do 
portal do SIGRH, SIPAC, páginas públicas oficiais como da 
UFRN e PROGESP, além do Portal da Transparência.  

Esforço no cumprimento das exigências legais, pela DAP, quanto 
à transparência passiva, com a resposta aos pedidos de 
informações, apuração das denúncias e justificação das 
impossibilidades de entrega das informações solicitadas.  

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Os resultados evidenciaram boas práticas da organização e da diretoria, com 

seus esforços de atender aos requisitos legais e iniciativas para o aprimoramento da 

prática da gestão das informações dos servidores e pensionistas. No entanto, também 

foram verificadas algumas constatações, aqui vistas como questões a melhorar.  

Em seguida, são apresentadas contatações observadas.   

 

6.4.2 CONSTATAÇÕES   

 

A seguir são caracterizadas tais constatações e, em seguida, as recomendações 

para solucionar e amenizar tais fragilidades no gerenciamento das informações pessoais 

dos servidores custodiadas na DAP, assim como recomendações para minimizar os 

riscos identificados nos processos administrativos de aposentadoria e pensão por morte, 

conforme apresentado no quadro de levantamento dos riscos associados aos processos. 

Na sequência, as constatações que foram evidenciadas na diretoria, foram 

classificadas de acordo com os aspectos comuns das questões, nas categorias de cultura, 

procedimentos e sistemas, conforme quadro a seguir.   
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Quadro 25 – Levantamento das constatações 
 

CATEGORIAS  CONSTATAÇÕES  

CULTURA  

Carência informacional a respeito de normas e legislações que 
orientem ao acesso à informação pessoal e insegurança em sua 
aplicação;  

Decisões baseadas nas experiências e nas habilidades pessoais e 
subjetivas; 

Cultura de informalidade; 

A cultura de acesso ainda está em construção, pois ainda são 
percebidas características da cultura do segredo e do sigilo; 

PROCEDIMENTOS 

Falta de padronização e de procedimentos estabelecidos nas ações 
relativas ao acesso à informação pessoal, por entendimentos 
distintos dos servidores; 

Falta de atualização dos mapeamentos dos processos 
administrativos eletrônicos da diretoria; 

Desconhecimento e falta de uso dos mapeamentos dos processos 
administrativos pela equipe de trabalho; 

A grande maioria dos processos que são considerados irregulares, 
ocorre devido a continuidade do pagamento das decisões judiciais 
que resultam no ato julgado ilegal pelo TCU; 

SISTEMAS  

Inconsistência da estrutura administrativa presente no regimento 
interno da reitoria e a prática atual de divisão de trabalho; 

Falta de atualização e integração dos sistemas de administração de 
pessoal, em níveis federais e da organização; 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Diante de tais constatações e dos riscos já identificados, a seguir são apresentadas as 

propostas de recomendações com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento do 

gerenciamento das informações pessoais custodias na DAP/UFRN. 

 

6.5 RECOMENDAÇÕES    

 
Como esperado, os resultados obtidos pela auditoria, diante de uma perspectiva 

holística da unidade, alcançaram um diagnóstico amplo, observando o entorno, com 

foco na legislação pertinente e no contexto, a organização e os processos. Para tanto, 

seguindo as etapas da auditoria de coleta e análise, a seguir são apresentadas as 

recomendações correlacionadas às constatações. 
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Quadro 26 – Recomendações para corrigir as constatações  

 

CONSTATAÇÕES  RECOMENDAÇÕES  
Carência informacional a respeito de 
normas e legislações que orientem ao 
acesso à informação pessoal e insegurança 
em sua aplicação; 

* Aprovação pelos gestores e 
compartilhamento da Cartilha de 
Orientação sobre o Acesso à Informação 
Pessoal; 
     
* Capacitação específica em acesso às 
informações pessoais contemplando as 
legislações específicas, orientações de 
procedimentos e tomadas de decisões 
relativas ao acesso à informação; 
  
* Criação de grupo de estudo e de 
trabalho para acompanhar, debater e 
implementar a legislação relativa à 
gestão de pessoal e às informações 
pessoais dos servidores públicos; 

Decisões baseadas nas experiências e nas 
habilidades pessoais e subjetivas; 

Cultura de informalidade; 

A cultura de acesso ainda está em 
construção, pois ainda são percebidas 
características da cultura do segredo e do 
sigilo; 

Falta de padronização e de procedimentos 
estabelecidos nas ações relativas ao acesso 
à informação pessoal, por entendimentos 
distintos dos servidores; 

Falta de atualização dos mapeamentos dos 
processos administrativos eletrônicos da 
diretoria; 

Atualização dos mapeamentos dos 
processos administrativos eletrônicos; 

Desconhecimento e falta de uso dos 
mapeamentos dos processos administrativos 
pela equipe de trabalho; 

Compartilhamento dos mapeamentos dos 
processos com as equipes de trabalho; 

A grande maioria dos processos que são 
considerados irregulares, ocorre devido a 
continuidade do pagamento das decisões 
judiciais que resultam no ato julgado ilegal 
pelo TCU; 

Grupo de trabalho para avaliação das 
decisões judiciais e determinações dos 
órgãos de controle.  

Inconsistência da estrutura administrativa 
presente no regimento interno da reitoria e a 
prática atual de divisão de trabalho; 

Estudo das adaptações necessárias para 
adoção da prática de trabalho da nova 
estrutura administrativa estabelecida no 
regimento interno da reitoria;   

Falta de atualização e integração dos 
sistemas de administração de pessoal, em 
níveis federais e da organização;  

Solicitações de atualização e melhorias 
dos sistemas ao Ministério da Economia 
e Superintendência de Informática da 
UFRN; 

Fonte: Elaboração própria (2020).  
 
 

Mediante a apresentação das recomendações gerais desenvolvidas a partir das 

constatações, são apresentadas a seguir as recomendações correlacionadas aos riscos 

identificados nos processos de aposentadoria e pensão por morte.  
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Quadro 27 – Recomendações para mitigar os riscos associados aos processos 

 

RISCOS  RECOMENDAÇÕES  

Abertura do processo eletrônico com 
documentação incompleta  

Sistematização da relação dos documentos 
obrigatórios por tipo de processo no 
SIPAC; 

Cadastro errôneo do nível de acesso do 
documento: Ostensivo ou Restrito  

Capacitação específica em acesso e 
classificação das informações pessoais; 

Erros de concessão pela EC 103/2019 Capacitação específica da EC 103/2019; 

Ausência de revisão dos dados cadastrais 
e financeiros do servidor  

Conferência de todos os dados do servidor, 
nos mais diversos formatos e locais; 

Implantação de concessão sem sua 
respectiva publicação 

Determinação de realizar a implementação 
do benefício somente diante da portaria de 
concessão e publicação no DOU; 

Concessão de benefício previdenciário 
sem possibilidade de cadastro via SIAPE 

Acompanhamento e solicitação das 
atualizações do SIAPE, conforme novas 
regras estabelecidas na EC 103/2019; 

Cadastro errôneo do benefício 
previdenciário no SIAPE 

Conferência dos dados cadastrados por 
processo pelo coordenador da DPAP; 

Cadastro errôneo do benefício 
previdenciário no      e-pessoal 

Conferência dos dados cadastrados por 
processo pelo coordenador da DPAP; 

Cálculo de proventos (aposentado ou 
instituidor de pensão) com médias 
erradas  

Revisão das remunerações do servidor, do 
período da UFRN e das averbações;  

Inobservância dos prazos de cadastro no       
e-pessoal  

Sistematização de ferramenta de controle 
do prazo de cadastro do ato no e-pessoal de 
acordo com a data de concessão; 

Ausência de cadastro do processo no 
AFD 

Conferência do cadastrado do processo pelo 
chefe do Setor de Arquivo; 

Simulação de dados financeiros para 
aposentadoria de forma equivocada  

Atualização dos sistemas, conforme novas 
regras estabelecidas na EC 103/2019 e 
conferência de todas as remunerações do 
servidor; 

Averbação de tempo de serviço em 
desconformidade das contribuições 

Verificação das exigências legais dos 
documentos e conferir os lançamentos 
cadastrais e financeiros; 

Erro de cálculo nos acertos financeiros 
para aposentadoria  

Conferência dos dados financeiros por 
processo na elaboração do título de 
inatividade; 
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Não abertura do processo de vacância 

Criação de alerta no sistema mediante 
processos de Auxílio Funeral e Pensão por 
morte vinculados em matrícula SIAPE de 
servidor ativo; 

Verificação da Coordenadoria de 
Atendimento e do Setor de Cadastro com a 
abertura do processo de vacância; 

Erro de cálculo manual das pensões da             
EC 103/2019 

Conferência dos dados financeiros por 
processo pelo coordenador da DPAP; 

Falta de comunicação entre órgãos das 
acumulações de benefícios  

Envio de Ofício e cópia da concessão, ao 
outro órgão ou entidade em que tenho 
vínculo, para cada processo que houver 
acumulação, observando-se a opção pela 
percepção do valor integral do benefício.  

Fonte: Elaboração própria (2020).  
 

Como forma de verificar a adequação das recomendações propostas à realidade 

da organização é preciso discutir a sua aceitação e aplicabilidade. Nesse propósito, foi 

realizada uma apresentação como forma de validação, com isso, espera-se que as 

recomendações elaboradas no âmbito desta investigação sejam fruto da interlocução 

entre os vários atores envolvidos no processo. 

6.6 VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL DAS RECOMENDAÇÕES  

 
As recomendações sugeridas foram submetidas à reflexão e ao debate com vistas 

a sua validação mediante a realização de um grupo focal com o gestor e os demais 

colaboradores da DPAP, como estabelecido na fase de comunicação.  

Para o grupo foi apresentada a contextualização da pesquisa, o levantamento das 

boas práticas, além das problemáticas, questões a melhorar observadas e recomendações 

sugeridas, com o objetivo de verificar suas pertinências e exequibilidade para 

implementação. 

Inicialmente para a contextualização da pesquisa foi apresentada a temática, as 

legislações estudadas, suas determinações às organizações públicas e os aspectos 

práticos da gestão da informação e dos riscos, assim como suas contribuições para a 

pesquisa e sua aplicabilidade. Em seguida foi apresentado o levantamento quantitativo 

dos processos eletrônicos, quanto aos processos abertos, atos cadastrados, atos 

pendentes e julgados pelo TCU e as solicitações de auditoria pelos órgãos de controle 

todos referentes ao mesmo período.  
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Além disso, foram exibidos os mapeamentos atualizados e a cartilha elaborada 

de orientação aos servidores da DAP/UFRN referente ao acesso à informação pessoal. 

Por fim, foram apresentadas as boas práticas, constatações, riscos associados aos 

processos e as recomendações sugeridas com o propósito de validação. Após a 

conclusão da apresentação, foi questionado aos participantes se teriam algum ponto 

discordante a acrescentar ou a reforçar. 

Diante da apresentação alguns aspectos foram abordados pelo grupo com o 

propósito de reforçar a relevância da pesquisa para as atividades desenvolvidas pela 

diretoria. Assim, a seguir algumas reflexões apresentadas pelos entrevistados, aqui 

denominados: E1, E2 e E3, conforme sequência do diálogo ocorrido.  

Primeiramente foi apontada a constatação da divergência da estrutura 

administrativa do regimento interno da reitoria e a prática atual de divisão de trabalho, 

com algumas dificuldades envolvidas para a realização da adequação. Para tanto, foi 

reforçada a recomendação da realização de um estudo de todas as adaptações 

necessárias, tendo em vista o reconhecimento do grande desafio em solucionar a 

questão. Nesse sentido, o entrevistado E1 mencionou sobre a aprovação do regimento 

em 2019 de forma distinta da realidade: 

 
O que aconteceu é que foi feito para adequar um Decreto de 2017 ou 
2018, algo nesse período, só que foi feito de urgência e na prática 
totalmente diferente, o que termina gerando complicação. (E1, 2020) 
 
 

Ainda nesse sentido, o entrevistado E2 complementou:   
 

Foi um Decreto que tinha que ser feito, mas não é escutado quem 
trabalha com isso que está no dia a dia. É feito em cima, e quem 
trabalha no dia a dia tem que se adequar ao que se diz e é isso que 
complica para a gente [...] Inclusive o mapeamento dos processos, que 
tem que ser feito de acordo com quem trabalha lá, que é quem sabe 
para onde vai, isso até que vai para tal lugar, normalmente vai para tal, 
fica difícil vir de cima. (E2, 2020) 

 
Assim, foi percebido que, embora existam dificuldades para a adequação, além 

da possibilidade de não ser a forma mais prática de organização dos setores, é preciso 

realizar as adaptações, pois o regimento disciplina a estrutura da Universidade. 

A respeito do cadastro errôneo do nível de acesso dos documentos nos processos 

que devem ser classificados como ostensivo ou restrito, foi sugerido além da 

capacitação específica de acesso às informações pessoais, a sistematização de 
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ferramenta de classificação de acordo com o tipo de documento, como por exemplo: 

requerimento, contracheque, planilha, decisão judicial, entre outros.  

Para a recomendação da criação de um grupo de estudo para a legislação das 

informações pessoais, orientações de procedimentos e tomadas de decisões, foi 

reforçado a importância de tais ações como melhoria no trabalho desenvolvido na 

direção, além de possibilitar uma uniformização na execução das atividades, visto a 

falta de padronização percebida. Conforme o entrevistado E3 “cada servidor faz de um 

jeito diferente, inclusive dentro dos próprios setores”.  (E3, 2020) 

Outro aspecto evidenciado foi sobre os efeitos da promulgação da Emenda 

Constitucional que resultou em mudanças nas regras de concessão, acumulação e 

cálculos dos benefícios previdenciários, resultando no aumento dos riscos associados 

aos processos devido às incertezas de aplicação das novas exigências.   

Nessa perspectiva o entrevistado E2, apresentou o esforço da divisão em 

minimizar os riscos por realizar consulta jurídica a Procuradoria Federal junto à UFRN 

sobre o entendimento da legislação e sua aplicabilidade. O entrevistado reforçou: 

“realmente o risco é muito grande porque não sabemos se estamos fazendo certo. O 

cálculo que estamos lançando, ninguém tem certeza, só quando o próprio sistema 

atualizar é que vamos ter a certeza se está certo ou não” (E2, 2020). Nesse sentido, o 

entrevistado E1 acrescentou:  

 
A procuradoria fez o parecer sobre o que se aplicava a aposentadoria, 
mas o sistema não estava adequado. Mesmo assim, poderia ser que o 
Ministério do Planejamento e o Ministério da Economia 
interpretassem de outra forma. (E1, 2020).  
 

Dessa forma, foi percebido que embora haja empenho da organização em sanar e 

reduzir as incertezas envolvidas, para proceder de forma correta, ainda existem 

pendências de entendimento junto ao Governo Federal. De modo que, é preciso realizar 

consultas a Procuradoria e ao Ministério da Economia a cada caso concreto, além de 

observar as atualizações do sistema e emissão de comunicados, notas técnicas e 

documentos de orientações.  

Outras questões abordadas foram os quantitativos dos processos e atos de 

pessoal cadastrados, a grande quantidade de auditorias, além do atraso do órgão de 

fiscalização no julgamento dos atos. Esses aspectos foram comprovados por meio das 

informações relativas ao volume de retrabalho. O entrevistado E1 declarou que gostou 
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muito do levantamento dessas informações, “pois sabemos que é desse jeito, temos 

consciência de que boa parte do trabalho da SAP é fazendo retrabalho antigo, por vários 

motivos, e as informações provaram isso”. (E1, 2020).  

Nessa temática o grupo ainda abordou que grande parte do retrabalho não é 

ocasionado por erro da organização, mas devido às mudanças de sistemas e, 

principalmente, pelo retardo na avaliação dos atos pelo TCU.  

Segundo um entrevistado “o pior é porque o retrabalho que não é por erro, mas, 

é retrabalho de uma coisa que já foi informada e que eles não olharam a tempo e agora 

estão solicitando novamente” (E2,2020). Ainda nesse sentido, outro entrevistado 

apontou que “existem processos que já foram cadastrados mais de três vezes em três 

sistemas diferentes, não por estar errado, mas por terem mudado de sistema e estão 

solicitando mais informações” (E3, 2020). 

Além disso, outra questão observada foram os atos que apresentaram problemas 

e, por isso, foram julgados ilegais e devolvidos. Nas constatações já foi apresentado que 

a maioria dos processos irregulares, ocorre devido à continuidade do pagamento das 

decisões judiciais e, para tanto, foi sugerido um grupo de trabalho para avaliação de 

todas as decisões judiciais e determinações dos órgãos de controle.  

Assim, reforçando a constatação o entrevistado E1, informou que os atos que 

“voltaram do TCU, que foram devolvidos, muitos deles estão relacionados à decisão 

judicial” (E1, 2020). Nessa perspectiva, os demais entrevistados expuseram as 

divergências de entendimento do TCU e da UFRN e por isso, ainda persiste mesmo 

após várias decisões. Assim, o entrevistado acrescentou:  

 
Se esses processos tivessem sido analisados há dez anos, esses erros 
não estariam persistindo, pois teriam sido corrigidos lá atrás. Estão 
insistindo no erro, porque faz dez anos que os processos estão lá e eles 
não olharam. Assim, quando chega agora eles dizem que os processos 
estão errados e foram feitos errados durante esse tempo todo (E2, 
2020). 
 

E, por fim, foi conversado sobre a necessidade de atualização e integração dos 

sistemas de administração de pessoal, em níveis federais e da organização. Para 

relembrar foi recomendada a solicitação de atualização e melhorias dos sistemas, 

tendo em vista que são demandas externas à diretoria. Assim, é preciso para os sistemas 

da organização a solicitação dos serviços junto à Superintendência de Informática 
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(SINFO) da UFRN e para os sistemas nacionais a solicitação ao Ministério da 

Economia. 

Quanto ao sistema interno da organização, o entrevistado E1 informou que a 

atualização do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) da 

UFRN, está sendo implementada junto a SINFO, de forma muito criteriosa e detalhista, 

devido à complexidade das mudanças. O entrevistado informou que nesse processo de 

atualização das informações para a concessão da aposentadoria tem sido preciso:  

 
Alterar muita coisa, pois a aposentadoria de hoje, depois da Emenda 
103, não pega somente a parte atual, ela avalia o tempo de serviço, a 
carga horária de cada período, a averbação do tempo de serviço e as 
remunerações. Então, estão observando tudo isso, provavelmente a 
atualização do SIGRH para a atualização da aposentadoria, vai mexer 
no sistema como um todo, não só na parte de aposentadoria. (E1,2020) 

 
Outro aspecto observado para melhoria do SIGRH foi a necessidade de integrar, 

correlacionar e otimizar o sistema para melhor praticidade no trabalho diário e na busca 

das informações pelos servidores. O entrevistado E2 mencionou que, o acesso às 

informações pessoais no sistema não deveria estar liberado apenas aos integrantes da 

gestão de pessoas, mas que os servidores ativos e inativos, titulares das informações, 

deveriam ter acesso para consulta e emissão de declarações.  

Já para os sistemas federais, especialmente o Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos (SIAPE) que realiza a gestão da folha de 

pagamento dos servidores federais, o entrevistado E3 informou que atualizaram e 

lançaram “todas as regras de aposentadoria, mas ainda não parametrizaram muita coisa, 

como por exemplo, remuneração quando há alteração de jornada. Então, estamos com a 

responsabilidade de realizar o cálculo, mesmo sem saber” (E3,2020).  

Isso significa que foi realizada uma atualização incompleta do sistema, com a 

liberação das novas regras de aposentadoria. No entanto, ainda não existe a 

automatização ou parametrização dos dados para efetuar os cálculos dos benefícios. 

Dessa forma, assim como ocorre com as pensões por morte, os servidores da gestão de 

pessoas possuem a responsabilidade do lançamento financeiro, que implica na 

elaboração dos cálculos e na implementação manual via sistema.  

Todavia, além dos riscos mencionados acima, ainda existem muitos 

questionamentos a respeito de como proceder na elaboração dos cálculos. Dessa forma, 

o entrevistado E1 informou que:  
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Na medida que chegarem os processos vamos mandar para a 
procuradoria, principalmente quando tiver a averbação [...] Não 
sabemos se a jornada é para ser calculada só do período que ele tá no 
cargo ou com a proporcionalidade da jornada dele o período todo ou 
só da universidade. Existe interpretação dos dois lados, mas ainda não 
chegou nenhum processo desse tipo, quando chegar teremos que 
enviar para a procuradoria. (E1, 2020).  

 
  

Assim, conforme já debatido, é preciso prosseguir com as discussões sobre as 

interpretações e entendimentos da legislação, realizar as consultas aos órgãos 

competentes, além de solicitar e acompanhar as atualizações necessárias.  

Isto posto, os entrevistados foram unânimes no parecer de validação das 

percepções dos pontos fortes e fracos e das propostas de melhorias. 

Assim, as recomendações foram incluídas no guia de implementação de 

recomendações finais, que consiste em um plano de ação para a facilitação do modo de 

implementar as recomendações propostas.  

A seguir, é apresentado o guia para implementação das recomendações que 

expressa o atendimento ao último objetivo específico da pesquisa que é propor 

recomendações que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão das informações 

pessoais na DAP/UFRN.  

 

6.7 GUIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

 
Como última etapa do método de auditoria de inteligência foi elaborado o guia 

de implantação das recomendações, apresentado a seguir, com a finalidade de facilitar a 

implantação das recomendações consideradas oportunas através da indicação do quê, 

por que, como, quem e quando realizá-las. (CARVALHO; ESTEBAN NAVARRO, 

2010). 
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Quadro 28 - Guia de Implementação das Recomendações Finais  
 

O QUÊ  POR QUÊ  COMO QUEM QUANDO  

(Recomendações de melhorias) (Justificativa) 
 (Procedimentos para implementar as 

recomendações) 
 (Atores 

envolvidos) 
(Prazo / 

Frequência) 

1. Aprovação pelos gestores e 
compartilhamento da Cartilha de 
Orientação sobre o Acesso à Informação 
Pessoal; 

Orientação direta, sucinta e de 
fácil acesso aos servidores da 
DAP; 

Leitura e aprovação da cartilha. 
Divulgação das orientações para os 
servidores da DAP; 

Gestores da DAP 2 meses 

2. Capacitação específica em acesso às 
informações pessoais contemplando as 
legislações específicas, orientações de 
procedimentos e tomadas de decisões 
relativas ao acesso à informação; 

Carência informacional a respeito 
da legislação, além da falta de 
padronização dos procedimentos 
nas ações relativas ao acesso à 
informação pessoal; 

Planejamento e execução de 
capacitação e orientação nas tomada 
de decisões relativa ao acesso às 
informações pessoais; 

Coordenadoria de 
Capacitação e 
Servidores da 

DAP 

6 meses  

3. Criação de grupo de estudo e de 
trabalho para acompanhar, debater e 
implementar a legislação relativa à 
gestão de pessoal e às informações 
pessoais dos servidores públicos; 

Constantes atualizações das 
legislações e entendimentos 
referente à gestão de pessoas; 

Designação de servidores para 
compor Grupo de Trabalho, voltado à 
estudo da legislação de pessoal e das 
informações pessoais dos servidores; 

Gestores da DAP 4 meses 

4. Atualização dos mapeamentos dos 
processos administrativos eletrônicos e 
compartilhamento com as equipes de 
trabalho; 

Mapeamentos dos processos 
administrativos eletrônicos 
desatualizados e sem uso prático 
no dia a dia; 

Designação de grupo de servidores 
para realizar a avaliação e atualização 
dos mapeamentos e apresentar a DAP 
para uso efetivo;   

Gestores e 
servidores da 

DAP 
1 ano  

5. Grupo de trabalho para avaliação das 
decisões judiciais e determinações dos 
órgãos de controle; 

Grande volume de auditorias dos 
órgãos de controle e de atos 
julgados irregulares pelo TCU; 

Designação de grupo de trabalho para 
avaliação das decisões judiciais e 
determinações dos órgãos de controle; 

Gestores da DAP 2 meses 
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6. Estudo das adaptações necessárias 
para adoção da prática de trabalho da 
nova estrutura administrativa 
estabelecida no regimento interno da 
reitoria;   

Incompatibilidade da estrutura 
administrativa do regimento 
interno da reitoria e a prática atual 
de divisão de trabalho;  

Designação de grupo de servidores da 
DAP e SINFO, para estudo das 
adequações dos sistemas e práticas de 
trabalho; 

Gestores da DAP     
e SINFO 

Executado  

7. Solicitações de atualização e melhorias 
dos sistemas ao Ministério da Economia 
e Superintendência de Informática da 
UFRN; 

Falta de atualização e integração 
dos sistemas de administração de 
pessoal; 

Abertura de solicitações a SINFO e 
Ministério da Economia das 
atualizações necessárias conforme 
novas exigências da EC 103; 

Gestores da DAP, 
SINFO e 

Ministério da 
Economia  

Executado 

8. Sistematização da relação dos 
documentos obrigatórios por tipo de 
processo no SIPAC; 

Abertura do processo eletrônico 
com documentação incompleta;  

Estudo, junto à SINFO, da criação e 
sistematização da listagem dos 
documentos obrigatórios para 
abertura de cada tipo de processo 
eletrônico; 

Gestores da DAP     
e SINFO 

1 ano  

9. Capacitação específica em acesso e 
classificação das informações pessoais; Cadastro errôneo do nível de 

acesso do documento: Ostensivo 
ou Restrito; 

Planejamento e execução de 
capacitação de acesso às informações 
pessoais; 

Coordenadoria de 
Capacitação e 

Servidores da DAP 
6 meses  

10. Sistematização de classificação dos 
documentos de acordo com o tipo; 

Estudo, junto à SINFO, da 
sistematização da classificação dos 
documentos pessoais; 

Gestores da DAP 
e SINFO 

1 ano  

11. Capacitação específica da EC 
103/2019; 

Dúvidas e incertezas sobre as 
regras de concessão de benefícios 
previdenciários pela EC 
103/2019; 

Planejamento e execução de 
capacitação das novas exigências da 
EC 103/2019; 

Coordenadoria de 
Capacitação e 
Servidores da 

DAP 

6 meses 

12. Conferência de todos os dados do 
servidor, nos mais diversos formatos e 
locais; 

Possibilidade de erros nas 
decisões administrativas devido 
análise incompleta das 
informações; 

Rotina de trabalho dos servidores da 
DAP de conferência de todas as 
informações do servidor; 

Servidores da     
DAP 

1 mês 
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13. Determinação de realizar a 
implementação do benefício somente 
diante da portaria de concessão e 
publicação no DOU; 

O ato concessório do benefício 
produz efeitos a partir da 
publicação no diário oficial; 

Prática de trabalho de realizar a 
implementação do benefícios apenas 
com a Portaria e a Publicação no 
DOU; 

Servidores da     
DAP 

Executado 

14. Acompanhamento e solicitação das 
atualizações do SIAPE, conforme novas 
regras estabelecidas na EC 103/2019; 

Necessidade de implementação da 
concessão do benefício 
previdenciário na folha de 
pagamento do servidor; 

Abertura de solicitações ao Ministério 
da Economia das atualizações 
necessárias conforme novas 
exigências da EC 103; 

Servidores da 
DPAP e 

Ministério da 
Economia 

Executado 

15. Conferência dos dados cadastrados 
por processo pelo coordenador da DPAP; 

Verificação dos cadastros dos 
benefícios previdenciários nos 
sistemas: SIAPE e E-pessoal; 

Rotina de trabalho do coordenador da 
DPAP de conferência dos cadastros; 

Servidores da 
DPAP 

Executado 

16. Revisão das remunerações do 
servidor, do período da UFRN e das 
averbações;  

Erro nos cálculo das simulações 
de proventos, devido médias 
erradas;   

Rotina de trabalho de revisão das 
remunerações dos servidores;  

Servidores da 
DPAP e do Setor 

de Cadastro 
2 meses 

17. Sistematização de ferramenta de 
controle do prazo de cadastro do ato no 
e-pessoal de acordo com a data de 
concessão; 

Cumprimento do prazo de 
cadastro dos atos no E-pessoal; 

Estudo, junto à SINFO, da 
sistematização do controle do prazo 
de cadastro do ato; 

Servidores da 
DPAP e SINFO 

1 ano  

18. Conferência do cadastrado do 
processo pelo chefe do Setor de Arquivo; 

Obrigatoriedade do cadastro dos 
processos no Assentamento 
Funcional Digital - AFD; 

Rotina de trabalho do chefe do 
arquivo de conferência do cadastro 
dos processos no AFD; 

Servidores do    
Setor de Arquivo 

2 meses 

19. Atualização dos sistemas, conforme 
novas regras estabelecidas na EC 
103/2019 e conferência de todas as 
remunerações do servidor; 

Relatórios e simulações 
financeiras, de acordo com as 
novas regras da Emenda e com 
remunerações corretas; 

Solicitação de atualização dos 
sistemas da UFRN e verificação dos 
dados financeiros;   

Servidores da 
DPAP e SINFO  

Executado  
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20. Verificação das exigências legais dos 
documentos e conferir os lançamentos 
cadastrais e financeiros; 

Averbação de tempo de serviço 
em desconformidade das 
contribuições; 

Reforço da prática de trabalho nos 
processos de averbação de tempo de 
serviço; 

Servidores do 
Setor de Cadastro  

2 meses 

21. Conferência dos dados financeiros 
por processo na elaboração do título de 
inatividade; 

Revisão dos lançamentos 
financeiros nos processos de 
aposentadoria;  

Prática de trabalho de realizar a 
conferência dos dados financeiros na 
elaboração do título de inatividade; 

Servidores da 
DPAP 

Executado 

22. Criação de alerta no sistema 
mediante processos de Auxílio Funeral e 
Pensão por morte vinculados em 
matrícula SIAPE de servidor ativo; 

Alerta sobre a tramitação 
necessária destinada a fazer os 
registros do óbito do servidor nos 
sistemas e cadastros funcionais e 
financeiros;  

Estudo, junto à SINFO, da criação do 
alerta para a abertura do processo de 
vacância, em caso de falecimento de 
servidor ativo; 

Servidores da     
DAP e SINFO 

1 ano  

23. Verificação da Coordenadoria de 
Atendimento e do Setor de Cadastro com 
a abertura do processo de vacância; 

Rotina de trabalho de verificação da 
abertura de processo de vacância 
mediante informação de falecimento 
do servidor ativo; 

Servidores da 
Coordenadoria de 

Atendimento e 
Setor de Cadastro 

2 meses 

24. Conferência dos dados financeiros 
por processo pelo coordenador da DPAP; 

Revisão dos lançamentos 
financeiros nos processos de 
pensão por morte; 

Rotina de trabalho do coordenador da 
DPAP de conferência dos dados 
financeiros; 

Servidores da 
DPAP 

Executado 

25. Envio de Ofício e cópia da 
concessão, ao outro órgão ou entidade 
em que tenho vínculo, para cada 
processo que houver acumulação, 
observando-se a opção pela percepção do 
valor integral do benefício.  

Necessidade de comunicação 
entre os órgãos para verificação 
de pagamento integral dos 
benefícios acumulados; 

Prática de trabalho do envio de Ofício 
ao outro órgão, quando houver 
acumulação de benefícios 
previdenciários;  

Servidores da 
DPAP 

Executado 

 
Fonte: Elaboração própria (2020).  
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A seguir, na próxima seção, serão apresentadas as considerações finais do 

estudo, as suas limitações e as recomendações de estudos futuros. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O trajeto percorrido neste estudo foi norteado pelo problema de pesquisa 

formulado através da seguinte questão: Como aperfeiçoar a gestão das informações 

pessoais realizada na DAP/UFRN considerando os riscos? – que surgiu da 

necessidade percebida de aprimoramento do gerenciamento das informações pessoais 

dos servidores e pensionistas da UFRN. 

Dessa forma, o gerenciamento das informações pessoais poderá ser aperfeiçoado 

na organização estudada, assim como nos demais órgãos da administração pública, por 

meio da avaliação da legislação vigente, do ambiente organizacional, verificação dos 

riscos e implementação de recomendação de melhorias. Para a DAP/UFRN o 

aprimoramento ocorrerá mediante capacitação dos servidores, criação de grupo de 

estudo da legislação, atualizações dos sistemas e procedimentos dos processos 

administrativos conforme normativos e esforços constantes de melhoria nas práticas de 

trabalho como atividade vital para alcançar o aperfeiçoamento da gestão da informação 

pessoal e os objetivos organizacionais. 

Entre algumas atribuições designadas a DAP/UFRN estão o exame dos 

processos e procedimentos relacionados à aplicação e ao cumprimento da legislação de 

pessoal vigente e a homologação da folha de pagamento. Assim, realizar tais obrigações 

abrange gerenciar os recursos públicos federais, assim como gerenciar as informações 

pessoais dos servidores e pensionistas com a finalidade de executar sua atribuição de 

aplicar e cumprir as legislações, na perspectiva de garantir as concessões de direitos e 

acatar as obrigações.  

Dessa maneira, para responder o problema de pesquisa foi realizada pesquisa 

bibliográfica na literatura da Ciência da Informação, com foco na gestão da informação 

e suas aplicabilidades, além de pesquisa documental da legislação pertinente e de 

documentos da própria organização, na perspectiva prática para aplicação na área da 

gestão de pessoas do setor público, possibilitando uma proposta de contribuições para a 

diretoria.   

Ainda nesse sentido, também foi projetada a possibilidade de contribuição com 

um estudo inovador para a Ciência da Informação, trazendo novas perspectivas para a 

área, com a associação da auditoria de inteligência com a auditoria interna 
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governamental com base nos riscos, integrado ao estudo da gestão das informações 

pessoais realizada por uma organização pública. 

Portanto, para o desenvolvimento da pesquisa e como forma de responder à 

problemática, foi estabelecido como objetivo geral: auditar com base nos riscos a 

gestão das informações pessoais realizada na DAP/UFRN. Para o alcance desse 

objetivo foram operacionalizados os seguintes objetivos específicos: a) analisar a 

legislação e os normativos legais da UFRN pertinente à gestão da informação 

pessoal; b) identificar os riscos associados à gestão das informações pessoais dos 

processos administrativos eletrônicos de aposentadoria e pensão por morte; e c) 

propor recomendações que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão das 

informações pessoais na DAP/UFRN com base nos riscos. 

No que se refere ao primeiro objetivo específico, a análise da legislação e dos 

normativos pertinentes à gestão da informação pessoal forneceu uma visão ampla das 

obrigações relativas ao tratamento dessas informações e suas particularidades, sendo 

observadas suas exceções, devido às eventuais restrições de acesso e às necessidades de 

assegurar a proteção da informação pessoal, bem como a garantia às liberdades 

individuais e o respeito à privacidade.  

No entanto, também foram observadas as garantias ao interesse público e ao 

direito ao acesso, que assegura a disponibilização das informações. Assim, foi 

reconhecido a tênue linha divisória entre a liberdade de informação e o respeito à 

intimidade, onde a organização pública precisa decidir qual dos direitos deve prevalecer 

em cada situação. Nesse sentido, foi percebido que os dispositivos legais não são de 

aplicação imediata e idêntica para qualquer caso, visto que não apresentam limitações 

específicas acerca do alcance das informações pessoais.  

Assim, para o alcance do primeiro objetivo especifico, o processo de auditoria 

de inteligência como método que conduziu a pesquisa, direcionou para a avaliação das 

diversas legislações, ambiente informacional e organizacional, como forma de 

contribuir para as adequações e adaptações necessárias.  

Como segundo objetivo específico, foi possível identificar e descrever os riscos 

associados aos processos, com o propósito de detectar alguns eventos de riscos que 

poderiam impedir o alcance dos objetivos dos processos administrativos. Nesse sentido, 

para a execução da identificação dos riscos, foi utilizado um conjunto de técnicas de 

coleta de dados para o reconhecimento devido das incertezas, foram elas: pesquisa 
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documental, observação participante e a entrevista ao gestor, que possibilitaram a 

observação da rotina de trabalho, análise dos mapeamentos dos processos, além da 

verificação de práticas da gestão da informação pessoal no âmbito da DAP, como forma 

de entendimento prático do ambiente organizacional.  

Dessa maneira, foram apresentados os resultados parciais da auditoria, por meio 

da atualização dos mapeamentos dos processos, verificação das boas práticas adotadas e 

a identificação de constatações e dos riscos, que resultaram em sugestões de melhorias.  

Por fim, conforme determinado no terceiro e último objetivo específico foi 

realizada a proposta de recomendações que poderão contribuir para o aperfeiçoamento 

da gestão das informações pessoais na DAP/UFRN com base nos riscos. Tais 

recomendações foram validadas institucionalmente e relacionadas com suas devidas 

justificativas e procedimentos para implementação.  

Para tanto, o objetivo geral da pesquisa de auditar com base nos riscos a gestão 

das informações pessoais realizada na DAP/UFRN, assim como os objetivos 

específicos, foram alcançados. Foi executada uma auditoria como uma técnica que 

orienta o planejamento e a avaliação tanto de aspectos sobre os quais há normas e 

procedimentos estabelecidos, observando se estão sendo seguidos, assim como dos 

aspectos das práticas existentes quanto à adequação às metas e objetivos da organização 

e dos processos, foi de muita relevância para a pesquisa, por possibilitar um estudo com 

uma perspectiva de examinação e de consultoria.  

 Além disso, fazer uso da auditoria de inteligência com uma abordagem baseada 

nos riscos influenciou substancialmente a condução do processo de auditoria, por 

assegurar melhor direcionamento pelo uso dos riscos como indicador dos aspectos mais 

relevantes e significativos a serem auditados.   

Ademais, a pesquisa apresentou múltiplas contribuições. Para a Universidade, o 

estudo ofereceu um exame sistemático de avaliação de aspectos gerais do 

gerenciamento das informações pessoais de seus servidores e pensionistas, com maior 

detalhamento e especificidade aos processos de aposentadoria e pensão por morte, que 

resultou no guia de implementação das recomendações finais, com a finalidade de 

auxiliar no cumprimento da lei, redução de ações equivocadas e minimização dos riscos 

de acesso e restrição das informações pessoais. 

Academicamente, para a área da Ciência da Informação, o estudo relacionou 

temas já consolidados na área com conteúdos que ainda não possuem uma produção 
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científica muito ampla como auditoria de inteligência e a gestão das informações 

pessoais realizada por uma organização pública. Por fim, no campo pessoal, o estudo 

proporcionou o amadurecimento teórico da pesquisadora e a sensação de que os 

desafios e os esforços foram válidos.   

Também foram identificadas algumas dificuldades na pesquisa devido à escassez 

de trabalhos publicados sobre a aplicação do método de auditoria de inteligência e sobre 

o gerenciamento das informações pessoais executado pelas organizações para nortear a 

condução da pesquisa. Além disso, outra dificuldade encontrada, foi a ausência de 

pesquisas com as relações estabelecidas, que surgiu como oportunidade de inovação na 

área, mas que demandou muito tempo e esforço. Além disso, configurou-se como 

limitação as lacunas do estudo sobre a gestão das informações pessoais, devido a 

delimitação de aplicação aos processos administrativos. 

Assim, diante do limitado período de tempo para a conclusão desta pesquisa e do 

grande volume de processos envolvidos, foi realizado uma delimitação do objeto de 

análise dos processos administrativos eletrônicos de aposentadoria e pensão por morte, 

para a realização da auditoria.  

Ainda, como já apresentado, a legislação estudada não possui aplicação 

generalizada quanto ao acesso ou restrição das informações pessoais por não apresentar 

uma aplicação universal. Assim, é preciso avaliar cada caso concreto e, por isso, não foi 

possível a elaboração e validação de procedimentos gerais. Portanto, foi elaborada uma 

cartilha de acesso à informação pessoal, com a síntese da legislação e orientações da 

CGU, para auxiliar os servidores da diretoria na execução de suas atividades e tomadas 

de decisões referentes aos processos administrativos e atendimentos. 

Finalizando, recomenda-se estudos futuros no âmbito da Ciência da Informação, 

como a realização de pesquisas que abordem a aplicação do método de auditoria de 

inteligência, assim como da associação desta com a auditoria interna governamental 

baseado nos riscos, como forma de aproximação das atividades já desempenhadas na 

administração pública e também como forma de agregar e enriquecer ambos os 

processos de auditoria, por relacionar suas diferenças.  

Por fim, sugere-se ainda, a produção de mais estudos sobre a gestão da 

informação pessoal, além da abordagem mais comum sobre a gestão da informação 

realizada pelo próprio indivíduo, mas na abordagem desta pesquisa onde o 

gerenciamento da informação pessoal é realizado pela organização.  
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APÊNDICE A - CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 
Ao Senhor Gestor da Divisão de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da UFRN  
Assunto: Coleta de dados referente a pesquisa científica  
 

Senhor Gestor,  

Sou mestranda do Programa de Pós Graduação em Gestão da Informação e do 

Conhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGIC) e servidora 

desta instituição, realizando um estudo na DAP/UFRN, com o Título: “GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO PESSOAL REALIZADA EM UNIVERSIDADE FEDERAL: 

RESULTADO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS ”, sob orientação da 

Professora Drª. Andréa Vasconcelos Carvalho.  

A pesquisa em desenvolvimento tem como objetivo auditar com base nos riscos 

a gestão das informações pessoais realizada na DAP/UFRN.  

Para alcançar esse objetivo é necessário descrever a percepção dos agentes 

públicos sobre a gestão da informação pessoal dos servidores e pensionistas realizada 

pela diretoria. Como delimitação de objeto de análise, foram escolhidos os processos 

administrativos de Aposentadoria e Pensão por Morte, devido relevância pela 

concessão de aposentadoria e pensão, que necessita de uma avaliação detalhada das 

informações pessoais dos interessados e necessidade de revisão dos procedimentos 

devido promulgação da EC nº 103/2019 que altera o sistema previdenciário.  

A sua participação contribuirá para se analisar e validar as considerações iniciais 

produzidas nesta pesquisa a partir da proposta de atualização do mapeamento dos 

processos e levantamentos dos riscos envolvidos.  

Desde já agradeço sua valiosa participação e contribuição nesta pesquisa.  

 

Ruth Mayara Guedes de Andrade Albuquerque 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ENTREVISTA) 

 

1. Esclarecimentos  

 

1.1. Este é um convite para participar da pesquisa GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

PESSOAL REALIZADA EM UNIVERSIDADE FEDERAL: RESULTADO DE 

AUDITORIA BASEADA EM RISCOS, desenvolvida por Ruth Mayara Guedes de 

Andrade Albuquerque e orientada pela Orientadora: Professora Drª. Andréa 

Vasconcelos Carvalho, do curso de Mestrado Profissional em Gestão da Informação e 

do Conhecimento – PPGIC/CCSA.  

1.2. Esta pesquisa pretende auditar com base nos riscos a gestão das informações 

pessoais realizada na DAP/UFRN. 

1.3. Para realização das entrevistas será utilizado um roteiro e gravação de voz. Os 

dados coletados somente serão divulgados em congressos ou publicações científicas, 

com sua identidade mantida em sigilo. Esses dados serão guardados pela pesquisadora 

responsável por essa pesquisa em local seguro.  

1.4. A participação nesse estudo não prevê nenhum custo ou vantagem ao entrevistado. 

A previsão de riscos é mínima, ou seja, a pesquisa não oferece nenhum tipo de risco 

para os participantes.  

1.5. O participante tem o direito de recusar esse convite ou modificar sua decisão de 

participar, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. Este documento foi 

impresso em duas vias e uma será arquivada pela pesquisadora e a outra ficará com o 

entrevistado.  

2. Consentimento Livre e Esclarecido  

2.1. Declaro que concordo em participar da pesquisa denominada GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO PESSOAL REALIZADA EM UNIVERSIDADE FEDERAL: 

RESULTADO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS  
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2.2 Autorizo a gravação da entrevista e a utilização das informações por mim prestadas 

para a elaboração da dissertação e divulgação em congressos e publicações científicas, 

desde que os dados apresentados não identifiquem o entrevistado.   

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer e também por ter compreendido 

todos os direitos do participante.  

2.3 Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas.  

 

Natal/RN, _____ de ________________ de _______. 

 

Entrevistado (a) 

 

3. Declaração da pesquisadora responsável  

 

Como pesquisadora responsável pela GESTÃO DA INFORMAÇÃO PESSOAL 

REALIZADA EM UNIVERSIDADE FEDERAL: RESULTADO DE AUDITORIA 

BASEADA EM RISCOS, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir os 

procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante da presente pesquisa, assim como, manter o sigilo sobre a sua identidade.  

 

Natal/RN, _____ de ________________ de _______. 

 

Ruth Mayara Guedes de Andrade Albuquerque 

Pesquisadora 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(GRUPO FOCAL) 

 

1. Esclarecimentos  

 

1.1. Este é um convite para participar da pesquisa GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

PESSOAL REALIZADA EM UNIVERSIDADE FEDERAL: RESULTADO DE 

AUDITORIA BASEADA EM RISCOS, desenvolvida por Ruth Mayara Guedes de 

Andrade Albuquerque e orientada pela Orientadora: Professora Drª. Andréa 

Vasconcelos Carvalho, do curso de Mestrado Profissional em Gestão da Informação e 

do Conhecimento – PPGIC/CCSA.  

1.2. Esta pesquisa pretende auditar com base nos riscos a gestão das informações 

pessoais realizada na DAP/UFRN. 

1.3. Para realização do grupo focal será utilizado um roteiro e gravação de voz. Os 

dados coletados somente serão divulgados em congressos ou publicações científicas, 

com sua identidade mantida em sigilo. Esses dados serão guardados pela pesquisadora 

responsável por essa pesquisa em local seguro.  

1.4. A participação nesse estudo não prevê nenhum custo ou vantagem ao entrevistado. 

A previsão de riscos é mínima, ou seja, a pesquisa não oferece nenhum tipo de risco 

para os participantes.  

1.5. Os participantes tem o direito de recusar esse convite ou modificar sua decisão de 

participar, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. Este documento foi 

impresso em duas vias e uma será arquivada pela pesquisadora e a outra ficará com o 

entrevistado.  

2. Consentimento Livre e Esclarecido  

2.1. Declaro que concordo em participar da pesquisa denominada GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO PESSOAL REALIZADA EM UNIVERSIDADE FEDERAL: 

RESULTADO DE AUDITORIA BASEADA EM RISCOS. 
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2.2 Autorizo a gravação e a utilização das informações por mim prestadas para a 

elaboração da dissertação e divulgação em congressos e publicações científicas, desde 

que os dados apresentados não identifiquem o entrevistado.   

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer e também por ter compreendido 

todos os direitos do participante.  

2.3 Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas.  

 

Natal/RN, _____ de ________________ de _______. 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa                 Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

Assinatura do Participante da Pesquisa                 Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

 3. Declaração da pesquisadora responsável  

 

Como pesquisadora responsável pela GESTÃO DA INFORMAÇÃO PESSOAL 

REALIZADA EM UNIVERSIDADE FEDERAL: RESULTADO DE AUDITORIA 

BASEADA EM RISCOS, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir os 

procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante da presente pesquisa, assim como, manter o sigilo sobre a sua identidade.  

 

Natal/RN, _____ de ________________ de _______. 

 

Ruth Mayara Guedes de Andrade Albuquerque 

Pesquisadora 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

Local Observado:  

 

Data:  

 

Envolvidos:  

 

Descrição da Ocorrência:  

 

Pauta:  

 

Observações e resultados pertinentes para a pesquisa:  
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA GESTÃO 

DA DPAP 

PARTE I – Caracterização do Gestor  

01) Há quanto tempo você é servidor da UFRN e lotado na Diretoria de Pessoal?  

02) Quanto tempo já exerce função de chefia na DAP/UFRN? 

03) Qual é a sua a área da formação?  

PARTE II – Gestão da Informação Pessoal na DAP/UFRN 

04) Qual a importância da informação no seu trabalho diário? O que considera como 

gerenciamento da informação na Administração Pública?  

05) Você considera necessário que a gestão de pessoas realize o gerenciamento das 

informações pessoais dos servidores e pensionistas do órgão? Justifique. 

06) Em caso afirmativo, em sua opinião existe a prática de gestão da informação pessoal 

na diretoria? Se existir, necessita de melhorias? Quais você sugere? 

07) Você considera que a DAP atende as exigências legais da LAI, quanto a 

transparência ativa e passiva? 

08) Em sua opinião, os servidores da DAP possuem o entendimento do tratamento 

distinto que deverá ser realizado nas informações pessoais de caráter público e restrito, 

devido ao respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem, prevista na LAI?  

09) Como você considerar a cultura da DAP quanto ao acesso à informação pessoal? 

PARTE III – Mapeamento dos Processos 

 Apresentação da proposta de atualização do mapeamento dos processos  

10) Você sugere alguma alteração ou adequação nos mapeamentos dos processos? 

11) Você considera que a atividade de mapeamento dos processos administrativos 

auxilia o gerenciamento das informações? Justifique. 

PARTE IV – Identificação dos Riscos nos Processos 

 Apresentação da proposta de identificação dos riscos nos processos  

12) Você sugere alguma alteração ou adequação na identificação dos riscos nos 

processos? 

13) Você considera que a atividade de gerenciamento dos riscos dos processos 

administrativos auxilia o gerenciamento das informações? Justifique. 
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APÊNDICE F - ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 
Objetivo do Grupo Focal: Validação das recomendações para a elaboração das 

diretrizes que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão das informações pessoais na 

DAP/UFRN com base nos riscos.  

 

Etapas:  

1. Apresentação da pesquisa e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

2. Apresentar as boas práticas, as constatações e as recomendações, além de 

verificar suas pertinências e exequibilidade para implementação;  

3. Ouvir propostas de melhorias e adequações;  

4. Validação das recomendações; 

5. Agradecimentos! 
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APÊNDICE G – PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DO 

PROCESSO DE APOSENTADORIA 
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APÊNDICE H – PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DO 

PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE 
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APÊNDICE I – CARTILHA DE ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA DAP/UFRN 

SOBRE O ACESSO À INFORMAÇÃO PESSOAL  

 

 

 
 
 

ACESSO À 
INFORMAÇÃO 

PESSOAL 
 

 
 

 

Cartilha de orientação 

      aos servidores da 

                          DAP/UFRN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
          Natal, 2020 
 
 
 



Orientações aos servidores da DAP/UFRN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACESSO À INFORMAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

 

A informação sob a guarda do 

Estado é pública, devendo o acesso 

ser restrito apenas em casos 

específicos. Isto significa que a 

informação produzida, guardada, 

organizada e gerenciada pelo 

Estado em nome da sociedade é 

um bem público. 

 

 
 

 

A Lei de Acesso à Informação 

estabelece que o acesso à 

informação pública é a regra, 

e o sigilo, a exceção. 

 

A eventual restrição de acesso, 

ocorrerá para as informações 

sigilosas, em razão de sua 

imprescindibilidade para a 

segurança da sociedade e do 

Estado e para as informações 

pessoais, devido a proteção 

individual. 



Orientações aos servidores da DAP/UFRN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO 
PESSOAL 

 
    

INFORMAÇÃO PESSOAL:  

“informação relacionada à 

pessoa natural identificada 

ou identificável, relativa à 

intimidade, vida privada, 

honra e imagem” (Art. 3º do 

Decreto nº 7.724, de 2012). 

 

Na LAI foi designado aos 

orgãos assegurar a proteção 

da informação pessoal, 

observando a sua 

disponibilidade, integridade, 

autenticidade e eventual 

restrição de acesso.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Constata-se a migração 

do entendimento da 

informação pessoal como 

de caráter sigiloso, 

conforme os Art. 22 ao 

24 da Lei nº 8.159/1991 

(revogados pela Lei nº 

12.527/2011) para 

eventual restrição, onde 

há previsão legal de 

acesso às informações 

pessoais.  



Orientações aos servidores da DAP/UFRN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
RESPEITO À INTIMIDADE, 
VIDA PRIVADA, HONRA E      
IMAGEM 
 

 

  
 

A legislação não possui aplicação generalizada quanto ao acesso 

ou restrição das informações pessoais por não apresentar uma 

delimitação universal. Assim, é preciso avaliar cada circunstância 

no caso concreto. Nesse sentido, a CGU, como orientação para 

aplicação da LAI, apresenta as Regras de Herédia, como 

contribuição para a interpretação da legislação, que dispõe 

exemplos de informações que deverão ser restritas. 

 

São dados pessoais aqueles concernentes a uma pessoa física ou 

moral, identificada ou identificável, capaz de revelar informações 

sobre sua personalidade, sua origem étnica ou racial, ou que se 

refiram às características físicas, morais ou emocionais, à sua 

vida afetiva e familiar, domicílio físico e eletrônico, número 

nacional de identificação de pessoas, número telefônico, 

patrimônio, ideologia e opiniões políticas, crenças ou 

convicções religiosas ou filosóficas, estados de saúde físicos ou 

mentais, preferências sexuais ou outras análogas que afetem sua 

intimidade ou sua autodeterminação informativa (CGU, 2017). 
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             PROCEDIMENTOS DE 
      ACESSO À INFORMAÇÃO 
      PESSOAL 

 
 
 

As informações pessoais relativas 

à intimidade, vida privada, 

honra e imagem detidas pelos 

órgãos e entidades:  

I - terão acesso restrito a 

agentes públicos legalmente 

autorizados e a pessoa a que se 

referirem, independentemente 

de classificação de sigilo, pelo 

prazo máximo de cem anos a 

contar da data de sua produção;  

II - poderão ter sua divulgação ou 

acesso por terceiros autorizados 

por previsão legal ou 

consentimento expresso da 

pessoa a que se referirem. 

(Art. 55º, I e II, do Decreto nº 

7.724, de 2012). 

 

O tratamento das 

informações pessoais 

deve ser feito de forma 

transparente e com 

respeito à intimidade, 

vida privada, honra e 

imagem das pessoas, 

bem como às 

liberdades e garantias 

individuais. (Art. 56º 

do Decreto nº 7.724, 

de 2012). 
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IT           

            
            EXCEÇÕES DE  
            RESTRIÇÃO AO ACESSO 

 

O consentimento referido no inciso II do caput do art. 55 não 
será exigido quando o acesso à informação pessoal for 
necessário: 

I - à prevenção e diagnóstico médico,  quando a pessoa estiver 
física ou legalmente incapaz, e para utilização exclusivamente 
para o tratamento médico; 

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de 
evidente interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a 
identificação da pessoa a que a informação se referir; 

III- ao cumprimento de decisão judicial; 

IV - à defesa de direitos humanos de 
terceiros; ou 

V - à proteção do interesse público 
geral e preponderante (Art. 57º, I ao V 
do Decreto nº 7.724, de 2012). 

A restrição de acesso a informações 
pessoais de que trata o art. 55 não poderá ser invocada: 

I - com o intuito de prejudicar processo de apuração de 
irregularidades, conduzido pelo Poder Público, em que o titular 
das informações for parte ou interessado; ou 

II - quando as informações pessoais não classificadas estiverem 
contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação 
de fatos históricos de maior relevância (Art. 58º, I e II do Decreto 
nº 7.724, de 2012). 
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      PEDIDO DE 
      ACESSO À INFORMAÇÃO 
      PESSOAL 

 

 

O pedido de acesso a informações pessoais observará os 

procedimentos previstos no Capítulo IV e estará 

condicionado à comprovação da identidade do requerente. 

Parágrafo único. O pedido de acesso a informações pessoais 

por terceiros deverá ainda estar acompanhado de: 

I - comprovação do consentimento expresso de que trata o 

inciso II do caput do art. 55, por meio de procuração; 

II - comprovação das hipóteses previstas no art. 58; 

III - demonstração do interesse pela recuperação de fatos 

históricos de maior relevância, observados os 

procedimentos previstos no art. 59; ou 

IV - demonstração da necessidade 

do acesso à informação requerida 

para a defesa dos direitos 

humanos ou para a proteção do 

interesse público e geral 

preponderante (Art. 60º, I ao IV 

do Decreto nº 7.724, de 2012). 
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ACESSO À 
INFORMAÇÃO PESSOAL 
POR TERCEIROS 

 
 

 

 
 

O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado 

à assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá 

sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua 

autorização, sobre as obrigações a que se submeterá o 

requerente. 

§ 1º A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se 

à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização 

do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa. 

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de 

terceiros será responsabilizado por seu uso indevido, na forma 

da lei (Art. 61º, § 1º e § 2º do Decreto nº 7.724, de 2012). 

 

São direitos do advogado:  

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e 

Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de 

processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, 

quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, 

assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar 

apontamentos. (Art. 7º, XIII da Lei nº 13.793, de 2019). 

 

 



 

180  

 

Cartilha elaborada pela: 

Mestranda Ruth Mayara Guedes de Andrade Albuquerque  

Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Diretoria de Administração de Pessoal 
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ANEXO A – MAPEAMENTO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA (2018) 
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ANEXO B - MAPEAMENTO DO PROCESSO DE PENSÃO  
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ANEXO C – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DO 

PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR 

A partir de Dezembro/2019 

DO EX-SERVIDOR: 

1. RG e CPF do ex-servidor 

2. Certidão de óbito 

3. Último contracheque do ex-servidor (vínculo da UFRN) 

4.  Último contracheque do ex-servidor em outra instituição (se houver) 

5. Declaração funcional do ex-servidor do vínculo em outra instituição, constando 

denominação do cargo, Natureza da ocupação, período de exercício do cargo, 

data de aquisição do direito à aposentadoria, Regime Previdenciário, e último 

contracheque desse vínculo (se houver) 

6. Extrato de Pagamento de Benefício do INSS atualizado (se houver) 

 

DO REQUERENTE: 

1. RG e CPF do requerente 

2. Comprovante de residência 

3. Certidão de casamento emitida após o óbito (se o requerente for cônjuge do ex-

servidor) 

4. Certidão de nascimento do requerente (se o querente for filho menor de 21 anos)  

5. Atestado ou laudo médico (caso o requerente seja inválido ou com deficiência 

grave, intelectual ou mental) 

6. Dados da conta salário e conta corrente em nome do requerente (a serem 

informados no requerimento e anexado comprovante, de preferência)  

7. Declaração funcional do requerente do vínculo de aposentadoria em Regime 

Próprio de Previdência Social (Estadual, Municipal, Federal ou Militar), 

constando denominação do cargo, Natureza da ocupação, período de exercício 

do cargo, data de aquisição do direito à aposentadoria, Regime Previdenciário, e 

último contracheque desse vínculo (se houver) 

8. Extrato de Pagamento de Benefício do INSS atualizado (aposentadoria, pensão e 

outros benefícios previdenciários se houver) 

9. Documentos que comprovem a união estável (com data anterior a data de 

falecimento do servidor) 

OBS.: Se o requerente for menor de 18 anos, deve abrir o processo com seu 

representante legal. É este representante quem deve assinar o requerimento. 

OBS.: Trazer os documentos ORIGINAIS ou cópias autenticadas.  
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ANEXO D – REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
 

REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE 
  

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
 

Nome: __________________________________________________________________ 

CPF:_________________________________ Identidade: _________________________ 

Telefone: (____) _______________________ Celular: (___) _______________________ 

Endereço: ___________________________________ Bairro: __________________ 

Cidade: _________________________ UF: ______________ CEP: ________-________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

Dados Bancários: 

Banco: _______________________________ Agência: ___________________________ 

Conta Salário*: ___________________ Conta Corrente*: __________________________ 
*Não é permitido conta benefício, conta conjunta ou titularidade diversa do requerente. 

 

Dados do Ex-servidor 

Ex-servidor(a): ___________________________________________________________ 

Matrícula SIAPE nº. ___________________ Data de Falecimento: _____/_____/_______ 

Vínculo de Parentesco com o requerente: ___________________________________ 

Vem requerer a concessão de Pensão por Morte do servidor, com base nos artigos 215 a 
225 da Lei nº. 8.112/1990. 
Nesses termos, pede deferimento. 
 

Nata/RN, ________/____________/________________. 
 

 
__________________________________________________________ 

Assinatura do Requerente e/ou Representante legal 
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ANEXO E – DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO 

 
I – IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

CPF: ______________________________________ Identidade: _____________________________ 

Grau de parentesco com o ex-servidor: __________________________________________________ 

 

II – DADOS DO EX-SERVIDOR 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Matrícula SIAPE nº. _______________________ CPF: _____________________________________ 

Cargo: _________________________________________ Data de óbito: _______/_______/_______  

Situação funcional na data de óbito: (    ) Ativo(a)       (    ) Aposentado(a) 

III – DECLARAÇÃO 

DECLARO, para fins de CONCESSÃO DE PENSÃO, prevista nos artigos 215 e 217, 

da Lei nº. 8.112/1990, bem como do limite estabelecido no art. 225 da referida lei e no 

Art. 24 da Emenda Constitucional nº. 103, de 12 de novembro de 2019, que: 
 

SIM* NÃO  

(    ) (    ) Solicitei Pensão no órgão/entidade _________________________________________ 

(    )  (    )  
 
 
 
 
 
 
 
 

Percebo pensão paga pelo Regime Próprio de Previdência Social (Estadual, Municipal ou 
Federal) ou pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS): 
 

Órgão/Entidade Natureza Instituto de Previdência 

   

   

   
 

(    ) (    ) Sou Militar reformado ou em reserva remunerada  
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(    ) (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recebo algum tipo de benefício previdenciário pago pelo Regime Próprio de Previdência 
Social (Estadual, Municipal ou Federal) ou pelo Regime Geral de Previdência Social 
(INSS). 
  

Benefício Previdenciário Instituto de Previdência 

  

  
 

(    )  (    )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recebo aposentadoria decorrente de (  ) cargo público  (  ) emprego público ou privado 
 

Órgão/Entidade Natureza do 
órgão/Entidade 

Instituto de 
Previdência 

Denominação do 
Cargo/Emprego 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 
*Apresentar os documentos comprobatórios de todos os itens com resposta afirmativa 
(Declaração funcional constando denominação do cargo, Natureza da ocupação, 
período de exercício do cargo, data de aquisição do direito à aposentadoria, Regime 
Previdenciário, portaria de aposentadoria, contracheque, Extrato de Benefício 
Previdenciário etc.). 
 
DECLARO, ainda, que estou ciente de que omitir, em documento público, declaração 

que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa, com o fim de alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante CONSTITUI CRIME, previsto no art. 299 do 

Código penal, sujeito à PENA DE RECLUSÃO, DE UM A CINCO ANOS, E 

MULTA, além de DEMISSÃO do cargo, no âmbito administrativo, após apuração em 

processo administrativo disciplinar, na forma do art. 133, da Lei nº. 8.112/1990. 

 
Nata/RN, ________/____________/________________. 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do Declarante e/ou Representante legal 
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ANEXO F – TERMO DE OPÇÃO E COMPROMISSO PARA FINS DE 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOGYAS 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

TERMO DE OPÇÃO E COMPROMISSO PARA FINS DE CONCESSÃO DE 
PENSÃO POR MORTE  

 
I – IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome: _______________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________________ Identidade: __________________________ 

Grau de parentesco com o ex-servidor: ______________________________________________ 

 
II – DADOS DO EX-SERVIDOR 

Nome: ________________________________________________________________________ 

Matrícula SIAPE nº. ____________________ CPF: ____________________________________ 

Cargo: ________________________________________ Data de óbito: ______/______/______  

Situação funcional na data de óbito: (    ) Ativo(a)       (    ) Aposentado(a) 

III – DECLARAÇÃO 

Formalizo, por este termo a opção pela percepção do valor integral do benefício, neste 

momento, junto ao órgão/entidade _________________________________________, 

em relação ao cargo/emprego _____________________________________________, 

visando à acumulação de benefícios previdenciários, nos termos do Art. 24, da Emenda 

Constitucional nº. 103/2019.  

Comprometo-me, por fim, a informar a presente opção ao outro órgão ou entidade em 

que tenho vínculo, para fins de eventuais ajustes financeiros referentes a Emenda 

Constitucional nº. 103/2019. 

Nata/RN, ________/____________/________________. 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura do Declarante e/ou Representante legal 


