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RESUMO 

 

O presente projeto tem como objetivo elaborar o mapa estratégico da auditoria interna do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, utilizando 

a ferramenta Balanced Scorecard. Para tanto, analisou documentos institucionais, como 

o Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026; o Levantamento de Informações 

2021, da unidade de auditoria interna; e normativos da Controladoria Geral da União e 

do Tribunal de Contas da União. Essa análise subsidiou a elaboração do diagnóstico 

inicial desta pesquisa, apresentando aspectos relevantes do setor de auditoria interna da 

instituição pesquisada que evidenciaram a necessidade da intervenção. Para a elaboração 

do artefato, este estudo utilizou a metodologia do Design Science Research; já para o 

desenvolvimento e a testagem do modelo proposto, a abordagem do Design Thinking. 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, esta pesquisa teve por base um questionário 

estruturado e dois grupos focais. A partir da análise dos dados, elaborou a matriz SWOT, 

a árvore de problemas, o mapa estratégico e o plano de ações, com apresentação à equipe 

para validação. Esta pesquisa busca contribuir para a solução dos problemas 

identificados, alinhando as expectativas da alta gestão com as da auditoria interna, em 

função de alcançar a melhoria da eficiência nos trabalhos desenvolvidos pelos auditores.  

 

Palavras-chave: auditoria interna; Balanced Scorecard; Design Science Research; 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; mapa 

estratégico. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This project aims to develop the strategic map of the internal audit of the Federal Institute 

of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte, using the Balanced 

Scorecard tool. To this end, it analyzed institutional documents, such as the 2019-2026 

Institutional Development Plan; the 2021 Information Survey, by the internal audit unit; 

and regulations of the Comptroller General of the Union and the Federal Audit Court. 

This analysis supported the elaboration of the initial diagnosis of this research, presenting 

relevant aspects of the internal audit sector of the researched institution that evidenced 

the need for intervention. For the elaboration of the artifact, this study used the Design 

Science Research methodology; for the development and testing of the proposed model, 

the Design Thinking approach. As for the data collection instruments, this research was 

based on a structured questionnaire and two focus groups. From the data analysis, the 

SWOT matrix, the problem tree, the strategic map and the action plan were elaborated, 

with presentation to the team for validation. This research seeks to contribute to the 

solution of the problems identified, aligning the expectations of senior management with 

those of the internal audit, in order to achieve improved efficiency in the work carried out 

by the auditors. 

 

Key words: internal audit; Balanced Scorecard; Design Science Research; Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte; strategic map. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos últimos anos, a sociedade tem modificado sua percepção acerca 

dos seus deveres como cidadãos, exigindo dos Entes Governamentais uma maior 

transparência quanto ao uso dos recursos públicos. Além disso, a incorporação de 

ferramentas gerenciais advindas do setor privado à esfera pública, sobretudo após o 

período do New Public Management, contribui para uma atuação mais assertiva das 

instituições. Essas mudanças ganharam destaque a partir das reformas gerenciais que 

buscaram consolidar novos paradigmas, com base na aplicação de princípios de 

descentralização, accountability1, inclusão social e eficiência fiscal (REZENDE, 2009). 

Esta pesquisa busca contribuir para a solução dos problemas dessa ordem, 

particularmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), alinhando as expectativas da alta gestão com as da auditoria interna 

(Audin). Para tanto, será apresentado um projeto de intervenção que tem como objetivo 

elaborar o mapa estratégico da auditoria interna dessa instituição, utilizando a ferramenta 

Balanced Scorecard. Esta seção introdutória está estruturada da seguinte forma: 

contextualização do tema; caracterização da instituição objeto da pesquisa; diagnóstico 

da situação-problema; intervenção proposta, na qual serão descritos o objetivo geral, os 

específicos e a justificativa; e, por fim, os procedimentos metodológicos. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

No Brasil, a partir da promulgação da Lei nº 12.527/2011, que regulou o direito 

fundamental de acesso à informação, a sociedade ganhou uma importante ferramenta, na 

qual seu princípio básico é que o acesso à informação pública é a regra, e o sigilo a 

exceção. Essa lei contribui com a prática da democracia, bem como com a melhoria da 

transparência pública, permitindo que os cidadãos possam atuar mais ativamente quanto 

à prestação de contas do que está sendo realizado pelo Governo. 

Seguindo a tendência de ampliação da accountability, as unidades de auditoria 

interna governamentais têm se apresentado como grandes aliadas das instituições 

 
1 O conceito de accountability refere-se à existência de formas de atribuição de responsabilidade por ações 

e políticas realizadas e sua respectiva prestação de contas. Em outros termos, o conceito vincula-se à 

obrigação de os agentes publicizarem suas ações e, por este meio, permitirem ao público – ou ao principal 

– atribuir responsabilidades por ações e resultados produzidos (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2010). 
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públicas, contribuindo, por meio dos trabalhos realizados, com o fortalecimento dos 

controles internos e o aumento da transparência, permitindo um maior alcance dos 

objetivos organizacionais, bem como auxiliando para que seus objetivos estratégicos 

sejam atingidos. De acordo com a Instrução Normativa (IN) da Secretaria Federal de 

Controle Interno (SFC) nº 3/2017,  

 

[...] a auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva 

de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as 

operações de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas 

a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem 

sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos 

(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017). 

 

No Poder Executivo Federal, o planejamento que norteia os trabalhos da 

auditoria interna é chamado de Plano Anual de Auditoria Interna (Paint). Por meio desse 

documento, são apresentadas informações acerca dos trabalhos considerados prioritários 

para o decorrer do exercício, que deverão estar alinhados com o planejamento estratégico 

da instituição e as expectativas dos stakeholders, bem como com as demais partes 

interessadas. 

Com a finalidade de melhorar a performance do setor de auditoria interna do 

IFRN, esta pesquisa propõe a criação de um mapa estratégico para essa unidade. O 

planejamento estratégico busca determinar quais os caminhos que a unidade deve 

percorrer a fim de atingir sua missão e visão. Esse caminho, denominado de objetivo 

estratégico, deve ser construído com base na opinião dos atores envolvidos na situação, 

sendo eles os mais preparados para construir cenários, sejam eles favoráveis ou não. 

Para o acompanhamento desse planejamento estratégico, foi escolhida a 

ferramenta do Balanced Scorecard (BSC), visando tornar a compreensão mais explícita 

e objetiva. Idealizado no início dos anos 1990, por Robert Kaplan e David Norton, essa 

metodologia tem como objetivo apresentar à gestão, a partir de uma única imagem, um 

rápido e completo panorama dos objetivos institucionais. No contexto das organizações 

públicas, a estrutura desse modelo pode ser diferente da utilizada na esfera privada, 

ficando a critério da instituição a sua adaptação.  
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) é integrante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

Foi fundado em 1909 e, na época, era chamado de Escola de Aprendizes Artífices. Desde 

a sua criação, a instituição passou por diversas modificações. Após a publicação da Lei 

nº 11.892/2008, as Escolas Técnicas e Agrotécnicas e os Centros Federais de Educação 

Tecnológica foram transformados em Institutos Federais (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2019).  

Atualmente, a instituição está presente em 17 municípios do Estado Rio do 

Grande do Norte, sendo dividida em 22 campi e Reitoria, com o quantitativo de mais de 

41.000 alunos matriculados e 2.647 servidores ativos, entre técnico-administrativos e 

docentes. Na Figura 1, é possível visualizar que o IFRN possui uma ampla abrangência 

nas diversas cidades do Estado (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2021a). 

 

Figura 1 – Distribuição espacial dos campi do IFRN 

 

Fonte: Relatório de Gestão 2020 IFRN (2021) 

 

O IFRN possui como missão promover a formação humana, científica e 

profissional dos discentes, no intuito de alcançar o desenvolvimento social do Rio Grande 



15 

do Norte. Como visão, busca consolidar-se, até 2026, como uma instituição de referência 

nacional e identificada por sua excelência na formação humana e profissional, geradora 

de desenvolvimento científico e tecnológico (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2021a). 

 

1.2.1 Auditoria Interna 

 

A auditoria interna do IFRN é um órgão de controle interno, que possui vínculo 

técnico e administrativo com a Auditoria Geral/Reitoria (Audge/RE). Esse órgão está 

vinculado ao Conselho Superior do Instituto (Consup), conforme organograma da 

instituição (Figura 2). 

 

Figura 2 – Organograma de referência para a Reitoria 

 

Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (2016) 
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O setor atua conforme orientação normativa e supervisão técnica do órgão 

central e dos órgãos setoriais que compõem o Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2014a). De acordo com o disposto no Regimento da auditoria 

interna, a missão da unidade é:  

 

I. Fortalecer a gestão, por meio de auditoria, na busca da comprovação da 

legalidade e da legitimidade dos atos e fatos administrativos e na avaliação dos 

resultados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e de pessoal 

do IFRN; agregando valor ao gerenciamento da ação governamental, pelo 

acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual; da 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, no âmbito da 

entidade;  

II. Racionalizar as ações de controle para eliminar as atividades de auditoria 

em duplicidade, nos órgãos que integram o Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal e possibilitar a geração de novas atividades de 

auditoria que preencham lacunas por meio de pauta de ações articuladas, com 

o intuito de racionalizar a utilização dos recursos humanos e materiais 

disponíveis; e  

III. Prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal no fornecimento periódico de informações sobre os 

resultados dos trabalhos realizados e no atendimento das solicitações de 

trabalhos específicos (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014a). 

 

Atualmente, o setor dispõe de uma equipe formada por 17 auditores de carreira 

que são subdivididos em três coordenações (Figura 3). Eles estão localizados de maneira 

estratégica nos campi do IFRN (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2021a). 

 

Figura 3 – Distribuição dos auditores do IFRN em núcleos 

 
Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (2021a) 
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Tendo como finalidade contribuir para o desenvolvimento da pesquisa, na 

próxima subseção, será apresentado o diagnóstico da situação-problema.  

 

1.3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Com o advento da Administração Pública Gerencial, diversas ferramentas 

estratégicas foram incorporadas às atividades da gestão pública com o objetivo de 

melhoria da qualidade na prestação dos serviços e otimização de recursos, visando ao 

alcance dos objetivos institucionais de cada Ente Estatal. De acordo com Bresser-Pereira 

(1999), “a Reforma Gerencial, que flexibiliza os processos e os regulamentos 

burocráticos, conferindo um grau mais elevado de autonomia e de accountability às 

agências governamentais e aos seus gerentes [...] é um novo fenômeno histórico”. 

Atualmente, no IFRN, o principal documento norteador do planejamento 

estratégico está disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2026 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2019). A elaboração desse documento faz parte de um requisito 

legal para o credenciamento/recredenciamento de Instituições Públicas de Ensino 

Superior, conforme estabelecido no Decreto nº 9.235/2017, que dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e 

dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino.  

Para o acompanhamento do PDI 2019-2026, o IFRN optou por utilizar o 

Balanced Scorecard (BSC), que pode ser entendido como:  

 

[...] deve traduzir a missão e a estratégia de uma unidade de negócios em 

objetivos e medidas tangíveis. As medidas representam o equilíbrio entre 

indicadores externos voltados para acionistas e clientes, e as medidas internas 

dos processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e crescimento. Há 

um equilíbrio entre as medidas de resultado – as consequências dos esforços 

do passado – e as medidas que determinam o desempenho futuro (KAPLAN; 

NORTON, 1997, p. 9). 

 

Esse tipo de ferramenta divide-se em perspectivas e relaciona seus objetivos a 

todas as necessidades da instituição. No caso do IFRN, as perspectivas foram divididas 

nas seguintes áreas: Estudantes e Sociedade (ES), Processos Acadêmicos (PA), Gestão e 

Infraestrutura (GI) e Orçamento (OR), conforme mapa estratégico apresentado a seguir 

(Figura 4). 
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Figura 4 – Mapa estratégico IFRN 2019-2026 

 

Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (2019, p. 

193). 

 

Em termos específicos, as unidades de auditoria interna ganharam, ao longo dos 

últimos anos, um novo enfoque, sobretudo após a publicação da Lei nº 12.527/2011, que 

regula o direito fundamental à informação; e da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 

nº 01/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito 

do Poder Executivo Federal. Por conseguinte, estão sendo exigidas atuações mais 
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assertivas, que contribuam para o alcance dos objetivos institucionais, atendendo, com 

mais qualidade, as demandas da sociedade. 

A unidade de auditoria interna do IFRN é vinculada ao Conselho Superior 

(Consup) da instituição. De acordo com a Instrução Normativa CGU nº 03/2017, “a 

atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger o 

valor organizacional das instituições públicas, fornecendo avaliação, assessoria e 

aconselhamento baseados em risco” (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017).  

É importante destacar que, conforme a Instrução Normativa da CGU nº 5, de 27 

de agosto de 2021, as unidades de auditoria interna do Poder Executivo Federal devem 

elaborar um planejamento anual – o Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) – para 

definir a relação dos trabalhos que serão efetivados no decorrer do exercício seguinte 

(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2021). Esse documento não é considerado 

um planejamento estratégico, visto que sua função principal é elencar as atividades 

operacionais que serão realizadas no decorrer do ano, com os mais diversos tipos de 

auditoria.  

De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal (CONTROLADORIA GERAL DA 

UNIÃO, 2017), esse planejamento operacional deve ser elaborado em conformidade com 

as estratégias da organização. Para tanto, desde 2015, é realizado, anualmente, pela 

auditoria interna do IFRN, um Levantamento de Informações (LI). 

Tendo como finalidade alinhar os trabalhos da auditoria interna às estratégias do 

IFRN e garantir que a unidade consiga agregar valor à instituição, o LI possui algumas 

finalidades, quais sejam:  

 

a) compreender o contexto institucional (processos, objetivos, expectativas, 

riscos e feedback dos gestores), a partir do PDI 2019-2026;  

b) avaliar o grau de maturidade da gestão de riscos da instituição, por meio da 

análise da percepção dos gestores e da implantação do gerenciamento de 

riscos;  

c) identificar e coletar as expectativas das principais partes interessadas, para 

que estas sejam consideradas pela AUDGE; e  

d) selecionar, após identificação prévia do universo auditável, trabalhos de 

auditorias com base em riscos (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2021a). 

 

Esse trabalho é realizado mediante o envio de Solicitação de Auditoria (SA), 

contendo um questionário elaborado com nove perguntas, relacionadas ao conhecimento 

sobre gestão de riscos; sugestão de objetos de auditoria para o Paint; contribuição da 

auditoria interna para a melhoria dos processos de governança, de gestão de riscos e de 
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controles internos da gestão; opinião acerca da relevância dos temas objeto das auditorias 

e se essas auditorias contribuem para a tomada de decisão, bem como se agregam valor à 

gestão e quais as expectativas em relação à atuação da auditoria do IFRN (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2021b). No ano de 2021, o questionário foi enviado às unidades consideradas 

estratégicas (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Principais partes interessadas LI 

Assessoria de Comunicação Social e Eventos (ASCE) 

Assessoria de Extensão e Relações Internacionais (ASERI) 

Diretorias Gerais (DG) 

Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DIENG) 

Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis (DIGAE) 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGPE) 

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIGTI) 

Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODES) 

Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) 

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPI) 

Reitoria (RE) 
Fonte: elaborado pela autora, a partir do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (2021b) 

 

Essas unidades foram determinadas de acordo com os seguintes critérios: 

 

A identificação das principais partes interessadas utiliza como referência o 

conteúdo do PDI 2019-2026. Para o corrente ano, empregaram-se alguns 

parâmetros para a seleção dos key stakeholders, os quais foram: a) a estrutura 

organizacional do IFRN, delimitada aos órgãos executivos (Reitoria, 

subunidades estratégicas e campi); e b) as áreas responsáveis pelos projetos 

estratégicos do IFRN (Assessorias, Diretoria-Geral, Diretorias sistêmicas e 

Pró-Reitorias) (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2021a). 

 

Considerando o Levantamento de Informações, foram verificadas expectativas 

relacionadas aos trabalhos da auditoria que se repetem ao longo dos últimos três anos, 

além de críticas quanto à atuação da auditoria interna, que podem resultar na baixa 

percepção de valor do gestor em relação aos trabalhos realizados pelos auditores 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2021b). O Quadro 2, a seguir, compara as expectativas a partir 

do levantamento efetuado. 
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Quadro 2 – Comparativo Expectativas 2019-2021 

2019 2020 2021 SITUAÇÃO 

- Transparência e 

promoção da ética 

Transparência e 

promoção da ética 

Recorrente 

Implantação da GR Implantação da GR2 Implantação da GR Recorrente 

Mitigação de riscos Mitigação de riscos Mitigação de riscos Recorrente 

- - Identificação de 

riscos 

Nova 

- - Avaliação da 

maturidade da GR 

Nova 

Aprimoramento da 

comunicação geral 

Aprimoramento da 

comunicação geral 

Aprimoramento da 

comunicação geral 

Recorrente 

Aprimoramento dos 

relatórios 

Aprimoramento dos 

relatórios 

- Ausente 

- - Aprimorar o uso das 

SAs 

Nova 

- Divulgação das 

recomendações 

- Ausente 

Realização de 

capacitação 

Realização de 

capacitação 

Realização de 

capacitação 

Recorrente 

Melhoria contínua de 

processos 

Melhoria contínua de 

processos 

Melhoria contínua de 

processos 

Recorrente 

Conformidade 

normativa 

Conformidade 

normativa 

Conformidade 

normativa 

Recorrente 

- Mapeamento Mapeamento e 

fluxogramas 

Recorrente 

Assessoramento - - Ausente 

Atuação como 

consultoria 

- - Ausente 

- - Suporte à tomada de 

decisão 

Nova 

Promoção da 

governança de TI 

- - Ausente 

- - PDTIC Nova 

- Auditoria de 

licitações e contratos 

- Ausente 

Avaliação de 

controles internos 

Avaliação de 

controles internos 

Avaliação de 

controles internos 

Recorrente 

Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (2021b) 

 

No que diz respeito às expectativas sobre os trabalhos da auditoria (Quadro 2), 

foi realizado um comparativo desses três anos (2019-2021), sendo verificado que, de vinte 

mudanças esperadas ao longo do ano de 2021, sete são recorrentes. Os gestores do IFRN 

 
2 Gestão de riscos 
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esperam que a auditoria trabalhe na implantação da gestão de riscos, favoreça a mitigação 

de riscos, aprimore a comunicação, realize capacitações, atue para a melhoria contínua de 

processos e conformidade normativa, assim como para a avaliação dos controles internos 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2021a). 

Importante mencionar que, em estudo recente, foi verificado que a Auditoria 

Geral do IFRN não dispõe de uma rotina que demonstre aos auditores como devem 

considerar as expectativas das principais partes interessadas quando da realização dos 

trabalhos (MARIZ, 2020). Senão, veja-se:  

 

Em virtude disso, constatou-se fragilidades que podem interferir na efetividade 

e qualidade dos trabalhos, na imparcialidade dos julgamentos profissionais e 

na mitigação das diferenças de expectativas. Isto significa que a análise das 

expectativas das principais partes interessadas merece atenção (MARIZ, 

2020).  

 

Ainda com base no trabalho realizado no levantamento de informações, em 

relação às críticas à forma como a auditoria realiza seus trabalhos (Figura 5), os auditados 

apontam que a atuação deveria ser mais participativa, a comunicação ser realizada de 

forma mais clara e a auditoria corrigir menos e orientar mais, entre outras ações. Tais 

críticas acabam gerando uma baixa percepção de valor à auditoria. 

 

Figura 5 – Críticas à abordagem da auditoria interna do IFRN 

 

Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (2021b) 
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Ainda merece destaque que, como forma de avaliar a atuação e o funcionamento 

das unidades de auditoria interna das Instituições de Ensino Superior (IES) do país, o 

Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU) realizaram 

fiscalizações conjuntas nos anos de 2013 e 2014. Verificou-se, nessa avaliação, que 

embora tenham ocorrido melhorias no período avaliado, ainda é necessário o 

fortalecimento da estrutura e da atuação das auditorias internas. De acordo com o Acórdão 

TCU nº 528/2015, 

 

Merece destaque também a pouca importância que ainda é dada às unidades de 

auditoria interna como indutoras de melhoria da governança nas instituições 

federais de ensino superior, justificada, em boa parte, pelo desconhecimento 

da alta administração sobre o papel das Audins na gestão de riscos e na 

melhoria dos controles internos administrativos (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2015). 

 

Com a finalidade de contribuir para a solução dos problemas identificados nesse 

diagnóstico e alinhar as expectativas da alta gestão com as da auditoria interna (Audin), 

a presente pesquisa propôs a elaboração do mapa estratégico da auditoria interna do 

IFRN. 

  

1.4 INTERVENÇÃO PROPOSTA 

 

Nesta subseção, serão apresentados o objetivo geral e específicos desta proposta 

de intervenção, bem como a justificativa para sua realização. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar o mapa estratégico da auditoria interna do IFRN utilizando a ferramenta 

Balanced Scorecard (BSC). 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Desvelar a missão, a visão e os valores da auditoria interna, partindo da 

percepção subjetiva dos diversos atores sobre o setor. 

• Realizar a análise de ambiente a partir da construção da matriz de análise 

estratégica e da árvore de problemas. 
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• Traçar objetivos, estratégias e indicadores para a auditoria interna.  

• Validar o mapa estratégico. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

O impacto social deste trabalho se dá pela oportunidade de analisar o atual 

cenário da auditoria interna do IFRN e buscar contribuir para a otimização das suas 

atividades. Espera-se, com esta pesquisa, promover o alinhamento às estratégias e 

expectativas da entidade a fim de contribuir com a melhoria dos seus controles internos, 

resultando na entrega de serviços de maior qualidade à sociedade. 

Por se tratar de uma temática relevante à gestão pública, as razões que motivaram 

a realização desta pesquisa estão direcionadas à motivação pessoal da pesquisadora, 

servidora da auditoria interna do IFRN há oito anos. Diante do conhecimento da autora 

em relação aos trabalhos realizados pela auditoria, houve mais eficácia em identificar os 

problemas e buscar, a partir de um projeto de intervenção, a construção de um artefato 

que contribuísse para a melhoria das atividades do setor e da instituição. 

Quanto à viabilidade da pesquisa, além da vinculação da pesquisadora com a 

instituição, é importante destacar o interesse da entidade na capacitação de seus 

servidores, sendo a realização deste curso fruto de um convênio do IFRN com o Programa 

de Mestrado Profissional em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). O IFRN é receptivo quanto às pesquisas realizadas por servidores 

integrantes de seus quadros funcionais. 

Ademais, dá-se ênfase ao caráter inovador da proposta apresentada, tendo em 

vista tratar-se de uma inovação no âmbito administrativo, pois a auditoria interna do IFRN 

ainda não possui planejamento estratégico. De acordo com a revisão sistemática, 

realizada na segunda seção deste estudo, observou-se que de sete trabalhos selecionados, 

cinco tratam sobre auditoria interna, mas apenas dois deles abordam o mesmo objeto desta 

pesquisa. Assim, reitera-se o caráter inovador e complexo do tema.  

A estrutura de elaboração do mapa estratégico, bem como a utilização da 

metodologia do Design Science Research (DSR), demonstra o caráter complexo da 

pesquisa, tendo em vista que, em diversas fases, fez-se necessário o envolvimento do 

grupo. A utilização do DSR permitiu a construção de um modelo alinhado às 

particularidades da instituição escolhida. Essa forma de metodologia parte de um 

conhecimento generalizável em relação a determinada classe de problemas, o que pode 
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contribuir com a sua replicabilidade em unidades de auditoria interna de outras 

instituições. 

 

1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta subseção tem por finalidade apresentar as características e os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados para a realização e o alcance dos objetivos propostos 

nesta pesquisa. O lócus deste estudo é a auditoria interna do IFRN, vinculada ao Conselho 

Superior (Consup) do Instituto. Atualmente, o IFRN conta com uma equipe composta por 

17 auditores de carreira, sendo um deles o Chefe da Auditoria Geral. As áreas de formação 

que compõem o quadro são divididas entre Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e 

Direito, conforme pode ser observado no Quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3 – Formação dos Auditores do IFRN 

Formação Quantidade de Auditores 

Ciências Contábeis 9 

Ciências Econômicas 1 

Direito 7 
Fonte: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (2021a) 

 

A intervenção proposta neste estudo tem como objetivo geral a elaboração do 

mapa estratégico da auditoria interna do IFRN, utilizando a ferramenta Balanced 

Scorecard (BSC). Tendo em vista tratar-se de um mestrado profissional, a proposta de 

intervenção coaduna com a ideia prática desse tipo de pós-graduação na busca por 

resoluções para problemas enfrentados pela instituição. Nesse sentido,  

 

Como uma modalidade de curso que foi criada para discutir alternativas e 

propostas de solução para os problemas da sociedade, o mestrado, e agora o 

doutorado profissional, pode contribuir para o atendimento dessas 

necessidades por meio da qualificação de profissionais para atuar no mundo 

do trabalho, aplicando de maneira direta a teoria científica à vivência 

profissional (SANTOS; KOERICH; ALPERSTEDT, 2018, p. 260). 

 

Com base nesse contexto, optou-se por utilizar a metodologia do Design Science 

Research (DSR). Segundo Santos, Koerich e Alperstedt (2018, p. 958), “A design 

research consiste no método que operacionaliza a pesquisa e tem como objetivo a 

construção de um artefato”. 

A seguir, será dada sequência às etapas necessárias para a construção do artefato 

pelo método do DSR. A primeira delas consiste na identificação do problema. Para 
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Lacerda et al. (2013, p. 747), a classe de problemas pode ser entendida como “a 

organização de um conjunto de problemas, práticos ou teóricos, que contenha artefatos 

avaliados, ou não, úteis para a ação nas organizações”. Na Figura 6, a seguir, Lacerda et 

al. (2013) demonstram a sequência lógica que deve ser perseguida para a construção da 

classe de problemas. 

 

Figura 6 – Sequência para construção da classe de problemas 

 

Fonte: extraída de Lacerda et al. (2013, p. 747) 

 

A identificação dos problemas neste projeto foi realizada com a elaboração do 

diagnóstico da situação-problema, apresentando os aspectos relevantes do setor de 

auditoria interna do IFRN que evidenciam a necessidade da intervenção. No primeiro 

momento, foi feita uma pesquisa documental no PDI IFRN 2019-2026 (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2019) e no Levantamento de Informações (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2021b) da 

auditoria interna do IFRN. Além disso, foram analisados os normativos da CGU e do 

TCU, chegando-se à seguinte classe de problemas: planejamento estratégico e auditoria 

interna. 

Partindo-se da classe de problemas, foi feita uma pesquisa no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes e nas plataformas Scielo e Spell a fim de consolidar informações 

sobre trabalhos cujo tema abordasse o planejamento estratégico aplicado a setores de 

auditoria interna. Com base na revisão sistemática de literatura, foi construído o 
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referencial teórico, no qual foram selecionados textos científicos de autores renomados 

sobre o tema. Ademais,  

 

É possível agregar aos achados científicos, relacionados com o conhecimento 

já produzido em relação ao tema e às soluções porventura já desenvolvidas 

para problemas semelhantes, os relatórios de boas práticas (muito comuns em 

áreas como a saúde), que normalmente são conhecidos pelos técnicos da área, 

bem como o relato dos usuários sobre as limitações de um determinado serviço, 

implantado em momento anterior para o problema em questão (SANTOS; 

KOERICH; ALPERSTEDT, 2018, p. 965). 

 

Finalizada a fase de conscientização, propõe-se a criação do artefato (Figura 7), 

configurado em um mapa estratégico para a auditoria interna do IFRN. Segundo Simon 

(1996 apud LACERDA et al., 2013, p. 748), “o artefato é a organização dos componentes 

do ambiente interno para atingir objetivos em um determinado ambiente externo”. 

 

Figura 7 – Caracterização do artefato 

 

Fonte: elaborada pela autora, adaptada de Lacerda et al. (2013). 

 

Em termos de classificação, o artefato proposto configura-se como do tipo 

modelo. De acordo com March e Smith (1995, p. 256, tradução nossa3), “é um conjunto 

de proposições ou declarações que expressam as relações entre construtos. Nas atividades 

de design, os modelos representam situações como declarações de problemas e soluções”. 

Na sequência, com foco na condução do DSR como método para a criação do modelo de 

 
3 A model is a set of propositions or statements expressing relationships among constructs. In design 

activities, models represent situations as problem and solution statements. 
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mapa estratégico, optou-se por utilizar a abordagem em ciclo, conforme apontam Santos, 

Koerich e Alperstedt (2018), baseados em Van Aken (2004), representada na Figura 8. 

 

Figura 8 – Ciclo do DSR 

 

 

Fonte: extraída de Santos, Koerich e Alperstedt (2018) com base em van Aken (2004) 

 

Vencidas as etapas 1 e 2 do DSR, com a identificação da classe de problemas 

apresentada anteriormente, a partir da qual foram abordadas a conscientização e a revisão 

sistemática de literatura, propõe-se a continuidade do ciclo com a terceira etapa, ou seja, 

o codesign de possíveis artefatos. Nesse caso, foi utilizada a abordagem do Design 

Thinking (DT) para o desenvolvimento do artefato e a testagem do modelo proposto neste 

projeto de intervenção. O DT foi escolhido, pois,  

 

[...] se adequa à realidade da gestão pública por possibilitar a resolução de 

problemas complexos de forma inovadora e capaz de gerar valor para o 

cidadão, conhecendo mais a fundo a realidade das pessoas através da empatia 

com uma profunda imersão na realidade do usuário (STRAFACCI NETO; 

ABRAHAM; CHRISTOF, 2018, p. 39). 

 

Essa abordagem está fundamentada em três dimensões, a saber: entender, 

explorar e entregar (Figura 9). O primeiro momento coincide com a fase de 

conscientização do DSR. 
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Figura 9 – Dimensões do Design Thinking 

 

Fonte: Strafacci Neto, Abraham e Christof (2018) 

 

Na fase de exploração, partindo-se da diretriz de empatia própria da fase de 

conscientização do DSR, como forma de coletar informações para o codesign do artefato, 

foi aplicado um questionário estruturado com 13 perguntas subjetivas aos auditores, 

excetuando-se a autora deste trabalho e aqueles que estavam afastados por licença ou 

férias. Para proceder à aplicação do questionário, o estudo foi submetido ao Comitê de 

ética em pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte. A aprovação pode ser consultada na Plataforma Brasil, utilizando o número do 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 55911222.4.0000.0225. O 

instrumento de coleta de dados foi enviado por meio da plataforma Google Forms para 

um quantitativo de 13 auditores de um total de 17, dos quais 8 responderam. As perguntas 

foram as seguintes (Quadro 4): 
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Quadro 4 – Perguntas do questionário enviado aos auditores 

1. Há quantos anos você faz parte da auditoria interna do IFRN? 

2. Na sua opinião, qual é a MISSÃO, ou seja, qual a razão da existência 

(finalidade) da auditoria interna do IFRN? 

3. Quanto à VISÃO DE FUTURO, o que você idealiza para a auditoria interna do 

IFRN daqui a alguns anos? 

4. De acordo com a sua experiência, quais os valores (princípios, regras morais) 

considerados importantes para o exercício das atividades da auditoria interna 

do IFRN? 

5. Na sua opinião, qual o público-alvo da auditoria interna do IFRN? 

6. Quais as suas expectativas quanto à atuação do chefe e do substituto eventual 

da auditoria interna do IFRN? 

7. Quais as suas expectativas quanto à atuação dos auditores que compõem a 

equipe da auditoria interna do IFRN? 

8. Cite pelo menos dois diferenciais (qualidades, pontos positivos) que você 

considera que a auditoria interna do IFRN possui. 

9. Cite pelo menos dois aspectos negativos que você julga que precisam ser 

melhorados, modificados ou mesmo suprimidos pela auditoria interna do IFRN. 

10. Tendo em vista uma perspectiva externa ao setor, quais fatores você considera 

como oportunidades que possam ser aproveitadas pela auditoria interna do 

IFRN para melhorar sua atuação? 

11. Na mesma perspectiva da questão anterior, o que você considera como fatores 

capazes de ameaçar a atuação da auditoria interna do IFRN? 

12. Na sua opinião, quais são os principais problemas relacionados à atividade 

exercida pela auditoria interna do IFRN? 

13. 

 

Com base na sua percepção, qual o papel desempenhado pela auditoria interna, 

no que diz respeito à gestão estratégica do IFRN? 
Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Considerando o exposto no Quadro 4, após a sistematização das respostas do 

questionário, a pesquisadora realizou o primeiro grupo focal, em abril de 2022, contando 

com a participação de seis auditores dos sete convidados, além da pesquisadora. A escolha 

dos participantes deu-se em virtude da localização. Foram convidados os auditores 

pertencentes ao núcleo Reitoria, tendo em vista que o encontro seria realizado de maneira 

presencial. Na ocasião, foram apresentados os objetivos geral e específicos do projeto, 

bem como foi dialogado acerca dos pontos necessários para a criação do artefato. Essa 

etapa possibilitou mais aproximação entre a pesquisadora e os auditores, promovendo um 

melhor alinhamento das expectativas relacionadas ao resultado pretendido nesta proposta 

de intervenção. Ainda nessa etapa, foi alcançado o primeiro objetivo específico desta 

proposta de intervenção, que foi desvelar a missão, a visão e os valores da auditoria 

interna, partindo da percepção subjetiva dos diversos atores sobre o setor.  

Finalizado o grupo focal, a pesquisadora desenvolveu o artefato com base na 

síntese do que foi construído durante o encontro. Parte-se da perspectiva de que  
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Problemas complexos exigem soluções criativas e inovadoras. Nessa etapa 

você deve garantir que uma variedade de possíveis soluções sejam avaliadas, 

construídas e testadas do ponto de vista do usuário. Essa etapa se norteia pela 

cocriação e pela experimentação para tangilizar as ideias e diminuir a incerteza 

no processo de inovação, por meio da ideação, priorização, prototipação e teste 

(STRAFACCI NETO; ABRAHAM; CHRISTOF, 2018, p. 42). 

 

Nesse momento, foi realizada a análise de ambiente a partir da construção da 

matriz de análise estratégica e árvore de problemas, bem como foram traçados objetivos, 

estratégias e indicadores para a auditoria interna. Dessa forma, o estudo alcançou o 

segundo e o terceiro objetivo específico desta proposta de intervenção. Destaca-se que 

esse momento atende a segunda e a terceira fase do ciclo DSR utilizado na elaboração 

deste projeto. 

Por fim, quanto ao momento entregar, foi realizado o segundo grupo focal, em 

maio de 2022, com a presença de sete auditores. Esse encontro serviu para validar o 

modelo inicial proposto, consubstanciando-se na testagem e na avaliação. A primeira 

etapa correspondeu à aprovação da pertinência técnica e legal do mapa estratégico; e a 

segunda, à atenção à missão e à possibilidade de real implantação, respectivamente. 

Também, nessa ocasião, foram indicadas pela equipe possíveis melhorias para ajuste do 

documento final. Após a validação do modelo, pretende-se implementar o mapa 

estratégico da auditoria interna. As fases quatro e cinco do ciclo DSR correspondem à 

conclusão dessa etapa. Assim, durante o percurso metodológico, foi atingido o quarto 

objetivo específico desta proposta de intervenção (Figura 10).   
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Figura 10 – Resumo com Dimensões do DT 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021) 

 

 

Nesta seção, foi apresentada a introdução. Na segunda seção, será apresentado o 

referencial teórico, contemplando assuntos relacionados à administração pública, à 

auditoria interna governamental, ao planejamento estratégico e ao Balanced Scorecard. 

A terceira seção refere-se à proposição de mudança pretendida a partir da implementação 

desta proposta de intervenção. Por fim, a quarta seção apresentará as considerações finais 

deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com a finalidade de embasar o presente projeto de intervenção, desenvolveu-se 

uma revisão da literatura sobre administração pública, auditoria interna governamental e 

planejamento estratégico. Nesta seção, enfatizou-se a utilização do modelo Balanced 

Scorecard, abordando seu conceito e as principais características.  

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Ao longo do século XX, a forma de administrar o que é público no Brasil passou 

por diversas evoluções. No primeiro momento, vigorava o patrimonialismo. Sob essa 

ótica, não havia distinção, por parte dos agentes políticos, do que era o patrimônio público 

e privado (BRESSER-PEREIRA, 2001). A partir de 1930, o Estado passa a assumir um 

papel importante na economia, intervindo com o objetivo de desenvolver políticas 

necessárias para o atendimento das necessidades da população (KEINERT; VAZ, 2015). 

Embora tenha se apresentado como um imenso avanço frente à administração 

patrimonialista, o esforço em implantar a administração pública burocrática enfrentou 

alguns obstáculos, na medida em que o Estado precisou aumentar sua participação nas 

áreas social e econômica (PINHO, 1998). Nesse sentido, é importante destacar outras 

características do modelo burocrático. Segundo Motta e Vasconcelos (2004, p. 9-10), são 

elas: “a racionalização do Direito; a centralização do poder estatal; o surgimento e a 

consolidação das indústrias, e o predomínio da racionalidade técnica; e a consolidação da 

sociedade de massa”. 

De acordo com Junquilho (2010), a análise weberiana sobre a burocracia não 

previa a capacidade de o ser humano agir de forma diferente do que está determinado nas 

regras ou de ser omisso, infringindo, de um jeito ou de outro, a legislação. Com base nesse 

contexto, surgiram alguns limites após a implantação do modelo burocrático, que podem 

ser caracterizados pela rigidez excessiva de regras e procedimentos; pela falta de recursos 

orçamentários, materiais e tecnológicos; pelo crescimento exagerado da Administração 

Indireta, entre outros (JUNQUILHO, 2010). 

A necessidade de uma reforma gerencial que substituísse a administração 

pública burocrática, enraizada por práticas clientelistas e patrimonialistas, fez surgir uma 

administração pública gerencial baseada nos princípios da nova gestão pública (New 

Public Management) (BRESSER-PEREIRA, 2001). As reformas gerenciais buscavam 
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consolidar novos paradigmas, a partir da aplicação de princípios de descentralização, 

accountability, inclusão social e eficiência fiscal (REZENDE, 2009). Ademais,  

 

[...] a descentralização, controles sociais, flexibilidade, e inclusão social 

passam a ser valores ensejados pelas sociedades democráticas e conflitantes 

com modelos burocráticos tradicionais que não colocam o desempenho e a 

produtividade gerencial como tema central (REZENDE, 2009, p. 347). 

 

Esse autor explica ainda que: 

 

As reformas gerenciais partem do pressuposto de fazer a burocracia pública 

“funcionar melhor, a um menor custo”. Uma nova Administração Pública 

construída a partir de flexibilidade gerencial, descentralização, autonomia, e 

novas formas de gerenciamento são indispensáveis à elevação da performance. 

Esta não depende não apenas de controle fiscal e redução do tamanho e grau 

de intervenção do Estado, mas, sim de “novos modelos institucionais” capazes 

de permitir que as organizações públicas passem orientadas por parâmetros de 

eficiência e efetividade (REZENDE, 2009, p. 351). 

 

Considerando o que aponta o autor, apesar de os mecanismos inseridos pela 

reforma gerencial buscarem flexibilizar as atividades desenvolvidas pela Administração 

Pública, o modelo burocrático não deixou de estar presente em seus processos. Assim, 

ações relacionadas à descentralização das atividades administrativas, à accountability, à 

delegação de poder e de controles por resultados, entre outras características incorporadas 

por esse modelo de gestão, têm se sustentado em princípios do modelo burocrático 

(REZENDE, 2009).  

 

2.2 EVOLUÇÃO DA AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL 

 

No Brasil, a partir dos anos 1990, em meio à reforma gerencial, surgiu a 

oportunidade para uma reestruturação das atividades de controle. Assim, a criação da 

Secretaria Federal de Controle (SFC) do Poder Executivo Federal deu-se com a 

publicação da Medida Provisória (MP) nº 480/1994. De acordo com Olivieri (2008, p. 

19), “A partir de 1994, com as reformas desencadeadas pela criação da SFC, o sistema de 

controle interno do Executivo passou a ser, efetivamente, um instrumento de 

monitoramento dos políticos sobre a burocracia”. Ainda segundo o autor, 

 

O controle interno do Poder Executivo é atribuição da SFC, que é responsável 

pelo monitoramento de todos os órgãos da administração direta e da 

administração indireta do Executivo. O controle interno é composto pelos 

controles financeiros, contábeis, orçamentários, operacionais e patrimoniais. 

Eles são exercidos através dos instrumentos de fiscalização da gestão pública, 

como auditorias e avaliações, e essa fiscalização abrange todos os atos 
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envolvidos na gestão pública (os atos financeiros, contábeis, orçamentários, 

operacionais e patrimoniais) (OLIVIERI, 2008, p. 20). 

 

Em 2001, após sete anos tramitando no congresso, passando por várias 

reedições, a MP nº 480/1994 foi transformada na Lei nº 10.180/2001 (OLIVIERI, 2008). 

Esse normativo tem como finalidade organizar e disciplinar os Sistemas de Planejamento 

e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal 

e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, entre outras providências (BRASIL, 

2001). Um importante marco na evolução das atividades de controle no Brasil ocorreu a 

partir da realocação da SFC – vinculada primeiro ao Ministério da Fazenda, depois à Casa 

Civil, hoje subordinada à Controladoria Geral da União –, responsável por orientar e 

supervisionar os órgãos que compõem o sistema e as unidades de auditoria interna da 

Administração Pública Federal indireta do Poder Executivo Federal (OLIVEIRA, 2020; 

BRASIL, 2000).  

Ao longo dos últimos anos, muitas mudanças ocorreram nas atividades de 

auditoria em todo o mundo. No Brasil, a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 

01/2016 iniciou um processo de alinhamento às normas internacionais de auditoria. Essas 

mudanças propiciaram um papel de maior relevância às atividades da auditoria interna, 

na medida em que lhes conferiu novas atribuições (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2018; OLIVEIRA, 2020). Segundo a IN SFC nº 3, 

de 2017, a auditoria interna governamental  

 

[...] é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, 

desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. 

Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a 

partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e 

melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos 

e de controles internos (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017). 

 

Além do que mostra o documento, para o The Institute of Internal Auditors (IIA), 

a auditoria interna é “uma atividade independente e objetiva de avaliação (assurance) e 

de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 

organização”. Essas unidades são as responsáveis por avaliar os controles internos das 

instituições a partir da elaboração e execução de um planejamento anual de auditoria 

interna (Paint). Esse documento orienta sobre a sistemática para o planejamento, a 

execução e a apresentação de resultados das atividades das unidades de auditoria interna 

governamental (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2021). 
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Além da elaboração do planejamento anual, as Unidades de Auditoria Interna 

Governamental (UAIG) devem, entre outras ações, elaborar o relatório de auditoria das 

atividades realizadas durante o exercício, bem como elaborar e divulgar o parecer sobre 

a prestação de contas anual da entidade previsto no § 6º do art. 15 do Decreto nº 3.591, 

de 6 de setembro de 2000 (BRASIL, 2000). 

 

2.3 PLANEJAMENTO NA AUDITORIA INTERNA 

 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (2010, p. 21), “o planejamento 

de auditoria visa delimitar o objetivo e o escopo da auditoria, definir a estratégia 

metodológica a ser adotada e estimar os recursos, os custos e o prazo necessários à sua 

realização”. No Manual de Orientações Técnicas da Auditoria Interna do Poder Executivo 

Federal da CGU, é possível verificar os papéis que o planejamento representa para a 

efetividade e a qualidade dos trabalhos da auditoria, quais sejam: 

 

a) auxilia o auditor a organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que 

seja realizado de forma eficaz e eficiente;  

b) ajuda a identificar os recursos necessários e a assegurar a eficiência do seu 

uso;  

c) permite a elaboração de cronogramas de trabalho realistas;  

d) auxilia o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas mais importantes da 

auditoria;  

e) auxilia na seleção dos membros da equipe de trabalho;  

f) facilita o trabalho de supervisão e de revisão;  

g) auxilia o auditor a identificar e a resolver tempestivamente problemas 

potenciais;  

h) apoia o auditor na tomada de decisão a respeito de mudanças que venham a 

ocorrer durante o trabalho (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017, 

p. 49). 

 

O documento que norteia os trabalhos de planejamento da auditoria interna no 

Poder Executivo Federal é o Plano Anual de Auditoria Interna (Paint), que se inicia com 

a análise dos temas que serão prioritários para a Unidade. Para tanto, deve ser realizado 

um levantamento que seja capaz de demonstrar se os critérios de materialidade e 

relevância são atendidos, bem como verificar se o objeto gera valor agregado à gestão 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). Após a conclusão do levantamento e a 

determinação dos temas, é iniciada a elaboração do Paint.  

Esse plano deve estar alinhado ao planejamento estratégico e às expectativas dos 

stakeholders, bem como das demais partes interessadas. Além disso, devem ser 

considerados,   
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II - os riscos significativos a que a unidade auditada está exposta e os seus 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos; 

III - a complexidade do negócio, a estrutura e outros fatores da unidade 

auditada; 

IV - a estrutura e os recursos humanos, logísticos e financeiros disponíveis na 

unidade de auditoria interna governamental (CONTROLADORIA GERAL 

DA UNIÃO, 2021). 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2018), ao 

elaborar o plano, a auditoria deve considerar os riscos e o planejamento estratégico da 

unidade. Ainda nesse sentido, o Institute of Internal Auditors (2012) determina que o 

chefe da unidade auditoria “deve estabelecer um plano baseado em riscos para determinar 

as prioridades da atividade de auditoria interna, de forma consistente com as metas da 

organização”. 

A Controladoria Geral da União (2021) estabelece, por meio de normativo, o 

conteúdo mínimo que deve estar presente do Plano de auditoria interna, conforme 

mostrado na Figura 11, a seguir. 

 

Figura 11 – Conteúdo mínimo do Paint 

 

Fonte: elaborada pela autora, a partir de CGU (2021) 

 

Ademais, é importante destacar que o Paint necessita ser avaliado pela respectiva 

unidade de supervisão técnica da CGU até o último dia útil do mês de novembro do 

exercício anterior ao de sua execução. Após sua admissão, o planejamento deve ser 
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enviado para aprovação do Conselho Superior ou instância equivalente do órgão ou 

entidade (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2021). 

Aprovado o Paint, os auditores iniciam o planejamento individual das atividades. 

Nesse momento, deve ser realizada a análise preliminar do objeto de cada auditoria, para 

definição dos objetivos específicos e do escopo, bem como para elaboração dos 

programas de auditoria, contendo os fundamentos normativos que subsidiarão o trabalho, 

os procedimentos e as técnicas de auditoria que serão utilizados, o roteiro com a sequência 

para execução dos trabalhos, a matriz de planejamento e a checklist. Por fim, destaca-se 

que a boa execução dos trabalhos de auditoria é essencial na condução da coisa pública, 

pois fornece aos gestores melhores condições para a tomada de decisões, além de 

proporcionar informações à população acerca do bom uso dos recursos públicos 

(VICTOR; LIMA, 2019).  

Nesta subseção, foi apresentado o planejamento das atividades da auditoria 

interna, ou seja, um plano operacional. O presente projeto busca inserir uma nova 

ferramenta gerencial no âmbito da auditoria interna do IFRN, qual seja, o planejamento 

estratégico. No IFRN, o documento que norteia a sua estratégia de atuação é o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Na próxima subseção, trataremos do planejamento 

estratégico situacional. 

 

2.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL: TEORIA 

 

De acordo com Lobato (2000), o planejamento estratégico é um “processo 

dinâmico através do qual são definidos caminhos que a empresa deverá trilhar por meio 

de um comportamento proativo, levando em conta a análise de seu ambiente e em 

consonância com a sua razão de existir, a fim de construir o seu futuro desejado”. Para se 

planejar, é necessário levar em consideração a opinião dos atores envolvidos na situação, 

sendo eles os mais preparados para construir cenários, favoráveis ou não, permitindo, 

assim, que sejam determinadas metas para um período determinado (TONI, 2004). 

Segundo o autor, o planejamento estratégico no âmbito governamental é: 

 

[...] um conjunto de referenciais teóricos, processos administrativos, aplicação 

de ferramentas e técnicas organizacionais que objetivam definir uma visão de 

futuro de médio e longo prazo, bem como as principais instituições e processos 

que asseguram coerência e efetividade entre meios e fins para o seu alcance 

(TONI, 2021, p. 11). 
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A esse respeito, Matus (1991) compara o planejamento estratégico a um jogo, 

no qual cada jogador, com base nos seus conhecimentos, vai identificar problemas e, junto 

ao restante do time, definir quais as possíveis estratégias que podem ser adotadas. As 

soluções para problemas complexos são baseadas na percepção dos diversos atores 

sociais envolvidos, que se utilizam da criatividade e do conhecimento, seja teórico, seja 

prático, para desenhar possíveis cenários (TONI, 2004). 

Para colocar em prática esse planejamento, na visão situacional, a equipe 

envolvida percorre quatro etapas dinâmicas (Figura 12) que, embora numeradas, não 

precisam ser seguidas em sequência, pois devido à incerteza do futuro, alterações podem 

ser realizadas a qualquer momento. Essas etapas podem ser realizadas, inclusive, ao 

mesmo tempo (RIEG; ARAÚJO FILHO, 2002). 

 

Figura 12 – Momentos do PES 

 

Fonte: elaborada pela autora a partir de Rieg e Araújo Filho (2002) 

 

Com base na Figura 12, identifica-se o primeiro momento como explicativo, no 

qual a equipe reúne-se para discutir sobre como cada um deles identifica a realidade. Cada 

membro explica o seu ponto de vista sobre a situação, por isso, essa primeira etapa tem 
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caráter subjetivo (FIGUEIREDO FILHO; MÜLLER, 2002). De acordo com Rieg e 

Araújo Filho,  

 

No momento explicativo, o PES volta-se para a compreensão do mundo real 

por meio da apreciação situacional, tendo por objetivo procurar explicar a 

realidade, identificando os problemas declarados pelo ator para o qual se está 

planejando. Trabalha-se aqui com a categoria de macroproblema, na medida 

em que os problemas declarados, em geral, não são isolados, mas um conjunto 

que coexiste e interage. É essa categoria, sintetizando os problemas parciais, 

que possibilita a análise conjunta (RIEG; ARAÚJO FILHO, 2002, p. 166). 

 

A esse respeito, Matus (1991) acrescenta que, ainda nesse primeiro momento, 

serão apresentadas ou formuladas as estratégias iniciais da entidade e/ou do setor, 

descrevendo missão, visão, valores e qual o público-alvo da unidade, bem como devem 

ser discutidas as expectativas quanto ao papel de cada ator envolvido, identificando o que 

cada um espera das atividades desenvolvidas por eles. Com essas informações, a equipe 

passa a analisar o ambiente, procurando elaborar a matriz estratégica da entidade. 

Nesse sentido, são apontadas as principais oportunidades, ameaças, forças e 

fraquezas relacionadas ao ambiente interno e externo. Essa análise, chamada de SWOT, 

proporcionará a visualização da situação, de modo a permitir uma melhor identificação 

dos problemas e desafios. Com base nessas informações, será possível elencar os 

principais nós críticos e as possíveis soluções para as variáveis controláveis e 

semicontroláveis (ARTMANN, 2015). 

Na sequência, observa-se o segundo momento, o normativo, no qual há a 

elaboração do plano operacional de ações. Se, no momento explicativo, foram 

identificadas as variáveis controláveis e semicontroláveis, na próxima etapa, já com a 

elaboração do plano operacional, serão descritos os objetivos imaginados para a resolução 

dos problemas. Com isso, serão apresentadas as ações, as justificativas, quem serão os 

responsáveis, qual o local onde serão realizadas, se haverá emprego de recursos, quando 

essas ações serão realizadas, qual será a metodologia utilizada e, por fim, qual o indicador 

utilizado para verificação do resultado (MATUS, 1991). 

Ainda nesse momento, serão escolhidas algumas variáveis que possuam um alto 

nível de incerteza e impacto para que sejam construídos cenários elencando os prováveis 

resultados e os cenários otimista e pessimista (MATUS, 1991). Considerando a analogia 

do jogo,  

 

Conforme o jogo evolui, são os resultados dessas decisões que vão dizer se os 

cálculos de quem está jogando são os mais adequados para aquele intervalo de 

tempo, dadas as circunstâncias vigentes. Se o resultado não é o esperado, o ator 



41 

pode fazer adaptações que julgar necessárias ou procurar um cenário mais de 

acordo com as condições que o jogo apresenta (FIGUEIREDO FILHO; 

MÜLLER, 2002, p. 125). 

 

No terceiro momento, serão formuladas as estratégias para alcançar os objetivos 

descritos na etapa anterior. Na ocasião, serão preenchidas informações sobre quem serão 

os responsáveis por gerir e operacionalizar as ações e quais as estratégias que vão 

conduzir o comportamento da equipe. Nesse sentido, todos os atores podem contribuir no 

enfrentamento do problema, mesmo que não tenham sido relacionados como 

responsáveis pela ação no plano normativo (ARTMANN, 2015).  

Segundo Rieg e Araújo Filho (2002, p. 167), “no momento estratégico, analisa-

se a viabilidade política do plano, ou se procura construir sua viabilidade, uma vez que 

nem todas as operações são viáveis na situação inicial”. Ainda segundo os autores, “esse, 

sem dúvida, é o momento de maior complexidade do PES, requerendo quantidade muito 

grande de informações para a realização de todas as análises previstas” (RIEG; ARAÚJO 

FILHO, 2002, p. 167). 

Por fim, quanto ao quarto momento, o tático-operacional, Toni (2004) explica 

“que é o momento de fazer, de decidir as coisas, de finalmente agir sobre a realidade 

concreta. É quando tudo se decide e por isso do ponto de vista do impacto do plano é o 

momento mais importante”. Portanto, é nessa fase que serão colocadas em prática as 

ações definidas no plano e serão elaborados os meios para realização do monitoramento 

dessas atividades. Importante destacar que essas ações poderão ser revistas a qualquer 

tempo, podendo ser efetivados ajustes para otimização delas. Ainda de acordo com Toni 

(2004, p. 6), “não podemos esquecer que o planejamento estratégico só termina quando é 

executado, é o oposto à visão tradicional do ‘plano-livro’ que, separando planejadores 

dos executores, estabelecia uma dicotomia insuperável entre o conhecer e o agir”. 

 

2.5 BALANCED SCORECARD 

 

Para acompanhar o planejamento estratégico, destacam-se algumas ferramentas 

gerenciais utilizadas para tornar a compreensão mais clara e objetiva, dentre elas, o 

Balanced Scorecard (BSC). Idealizado no início dos anos 1990, por Robert Kaplan e 

David Norton, essa metodologia tem como objetivo apresentar à gestão, por meio de uma 

única imagem, um rápido e completo panorama dos objetivos institucionais. Nesse 
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quadro, deverão estar presentes missão, visão e valores da instituição, bem como seus 

objetivos estratégicos, divididos em perspectivas.  

A razão da existência de uma organização diz respeito à sua missão. Nesse 

sentido, Zimermmann (2014, p. 23) define que “o critério de sucesso definitivo para uma 

organização é o desempenho no cumprimento da missão”. Na visão de futuro, deve ser 

explicitado aonde a organização pretende chegar no decorrer dos anos. Já os valores 

dizem respeito a princípios, crenças e regras que norteiam a atividade. Além dessas 

informações, o BSC é baseado em quatro perspectivas, a saber:  

 

Perspectiva do cliente: A instituição deverá traduzir em medidas específicas os 

fatores importantes para os clientes, obtendo assim a satisfação e fidelização.  

Perspectiva financeira: Monitora se a estratégia da instituição está contribuindo 

para a melhoria dos resultados financeiros. As metas financeiras se relacionam 

com a rentabilidade e o crescimento.  

Perspectiva dos processos internos: Nesta perspectiva as organizações 

identificam os processos críticos para a realização dos objetivos das duas 

perspectivas anteriores. Os processos devem criar as condições para que a 

organização ofereça propostas de valor ao cliente, capazes de atrair e reter 

clientes nos seus segmentos de atuação.  

Perspectiva do aprendizado e do crescimento: A capacitação da organização se 

dará por meio dos investimentos em novos equipamentos, em pesquisa, em 

sistemas e nos recursos humanos da empresa (ZIMERMMANN, 2014, p. 5). 

 

Embora o BSC seja uma metodologia amplamente utilizada em empresas 

privadas, para o seu uso em instituições públicas, é necessário que sejam feitas algumas 

adaptações, conforme será apresentado na Figura 13, a seguir. 

 

Figura 13 – BSC adaptado ao setor público 

 

Fonte: extraída de Ghelman e Costa (2006, p. 7) 
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Nas instituições públicas, a perspectiva financeira deve ser colocada na base do 

mapa estratégico, visto que o foco não consiste em gerar lucro, mas sim, em otimizar a 

execução do orçamento, realizando suas atividades para garantir o melhor retorno para a 

sociedade. Quanto às perspectivas relacionadas aos processos internos, o foco deve ser 

voltado para a eficiência, com o objetivo de ampliar a prestação de serviços à sociedade. 

As perspectivas voltadas às pessoas e à modernização administrativa dizem 

respeito a condições básicas para que as instituições alcancem seus objetivos 

(GHELMAN; COSTA, 2006). Importante destacar que cada entidade deverá organizar 

suas perspectivas de acordo as atividades exercidas pela instituição. 

 

2.6 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Tendo como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o planejamento 

estratégico nas unidades de auditoria interna, foi feita uma pesquisa no site Scielo e Spell 

sobre “planejamento estratégico” e “auditoria interna”, no dia 7 de outubro de 2021, 

trazendo como resultado um artigo. Em nova busca, realizada no mesmo dia, no Catálogo 

de Teses e Dissertações da Capes, sobre “planejamento estratégico” AND “auditoria 

interna”, foram encontradas seis dissertações. O Quadro 5 apresenta os trabalhos que mais 

se identificam com a temática deste trabalho: “Planejamento estratégico na auditoria 

interna”. 

 

Quadro 5 – Trabalhos com a temática Planejamento Estratégico em unidades de auditoria interna 

Objetivo Geral Resultados Referência 

Investigar e validar os 

condicionantes para a 

inserção de processos de 

GC nas práticas de 

controle de uma agência 

federal de fomento à 

ciência e tecnologia. 

Verificou-se que a adoção 

de condicionantes de 

conhecimento pode 

contribuir para o 

fortalecimento, a eficiência 

e a efetividade do controle 

interno em uma agência de 

fomento do Governo 

Federal. 

SANTOS, Medge Torres de 

Brito. Condicionantes para 

Inserção de Gestão do 

Conhecimento nos 

Processos de Controle 

Interno: caso de uma 

Agência de fomento à 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação. 2012. 174 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Informática) – Universidade 

Católica de Brasília, 

Brasília, 2012. 

Evidenciar, sob a 

percepção dos gestores 

vinculados à área de 

Auditoria Interna e a 

Os resultados da pesquisa 

confirmaram a percepção 

dos gestores quanto à 

utilização da Auditoria 

SILVA, Aparecida 

Gonçalves da. A percepção 

de gestores sobre as 

práticas da auditoria 
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áreas administrativas de 

Planejamento 

Estratégico e 

subordinadas, as práticas 

da Auditoria Interna 

como instrumental de 

gestão influenciável na 

melhoria de desempenho 

em uma instituição 

financeira pública. 

Interna como instrumental 

na tomada de decisão, 

influenciável a melhorias no 

processo de planejamento 

estratégico e efeitos no ciclo 

administrativo da instituição 

nos aspectos da Auditoria de 

Desempenho. Entre os 

principais achados, foi 

evidenciado que, na 

percepção dos gestores, a 

instituição financeira 

pesquisada apresenta 

preocupação em gestão 

orientada a resultados, 

porém, a Auditoria Interna, 

aparentemente, está mais 

focada no controle 

(avaliação do desempenho 

realizado) e não em 

planejamento (crítica do 

desempenho planejado). 

interna em uma instituição 

financeira pública. 2015. 

130 f. Dissertação 

(Mestrado em 

Administração estratégica) 

– Faculdade Escola de 

Comércio Álvares 

Penteado, São Paulo, 2015. 

Analisar em que aspectos 

a relação entre a cúpula 

administrativa (Conselho 

Universitário e alta 

gestão) e a Auditoria 

Interna/AUDINT da 

Universidade Federal de 

Sergipe/UFS alinha-se 

com as diretrizes 

propostas pela 

governança pública. 

Os resultados evidenciaram 

que: o regimento interno da 

Auditoria Interna carece de 

elementos essenciais 

estabelecidos pelo IPPF 

(missão, responsabilidades, 

impedimentos e livre acesso 

ao Conselho Universitário); 

o fluxo de reporte dos 

relatórios de auditoria é 

destinado, precipuamente 

aos gestores da instituição, 

sendo precária a interação 

entre AUDINT e CONSU; o 

foco da atuação da 

AUDINT são as atividades-

meio da instituição, 

cobrindo apenas de modo 

parcial o planejamento 

estratégico da instituição; 

existe um isolamento entre 

as ações da AUDINT e da 

cúpula administrativa, em 

especial do CONSU que não 

utiliza os relatórios da 

AUDINT para tomada de 

decisões estratégicas. Ante a 

necessidade de 

ARAÚJO, Patrícia Tavares 

de. Governança pública na 

Universidade Federal de 

Sergipe: uma análise 

angular da relação entre 

auditoria interna, conselho 

universitário e alta gestão. 

2016. 111 f. Dissertação 

(Mestrado Profissional em 

Administração Pública em 

Rede Nacional) – 

Universidade Federal de 

Sergipe, São Cristóvão, 

2016. 
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aprimoramento da interação 

entre a AUDINT e a cúpula 

administrativa da UFS, foi 

apresentado um plano de 

ações inspirado nas 

diretrizes que regem a 

governança pública. 

Configurar uma proposta 

de planejamento 

estratégico para 

a Coordenação de 

Controle Interno do 

Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro – 

Campus 

Paracatu utilizando 

ferramentas gerenciais, 

sendo elas: a 

metodologia do 

Balanced Scorecard, 

a matriz SWOT e o 

software estratégico 

Geplanes. 

O estudo permitiu sugerir 

relevantes melhorias na 

gestão administrativa da 

Coordenação de Controle 

Interno [...] e também 

contribuir na decisão de 

gestores de organizações 

públicas em utilizar ou não 

as técnicas neste adotadas. 

FRITSCHE, Talita Roquete 

Leal. Planejamento 

estratégico no IFTM 

Paracatu com apoio de 

ferramentas gerenciais. 

2017. 121 f. Dissertação 

(Mestrado em Gestão 

Organizacional) – 

Universidade Federal de 

Goiás, Catalão, 2017. 

Diagnosticar a Unidade 

de Auditoria Interna da 

UFPB, a partir da análise 

SWOT, para 

subsidiar a 

implementação e 

elaboração do 

planejamento estratégico 

da AUDIN a partir do 

exercício 2020. 

Os resultados da pesquisa 

revelaram que a análise 

SWOT é uma importante 

ferramenta estratégica para 

a auditoria interna 

governamental pois, a partir 

de uma abordagem pautada 

na identificação dos 

principais fatores que 

podem interferir na 

qualidade dos trabalhos 

realizados, fornece 

elementos essenciais para a 

elaboração do seu 

planejamento estratégico, 

bem como para a tomada de 

decisões com vista a 

otimizar o seu desempenho. 

GOMES, Claudia Suely 

Ferreira. Diagnóstico da 

Unidade de Auditoria 

Interna da Universidade 

Federal da Paraíba a 

partir da análise das 

Forças, Fraquezas, 

Ameaças e Oportunidades 

(ANÁLISE SWOT). 2019. 

111 f. Dissertação 

(Mestrado Profissional em 

Políticas Públicas, Gestão e 

Avaliação da Educação) – 

Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, 2019.  

Analisar como a IA pode 

contribuir para que seja 

bem-sucedida a 

implantação de uma 

controladoria no âmbito 

da AUDI/IFPE. 

Os resultados indicam que a 

implantação de uma 

controladoria no âmbito do 

IFPE irá fortalecer o sistema 

de controle interno e dar 

consecução às três linhas de 

defesa de gerenciamento de 

riscos e conformidade, 

constituída pelas 

AQUINO, Márcio Mateus 

Ferreira de. Inovação e 

mudança na auditoria 

interna do Instituto 

Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco: a 

contribuição da 

investigação apreciativa. 
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gerências/controladoria/aud

itoria 

interna da entidade. [...]. 

Outro fruto do processo de 

inovação e mudança diz 

respeito à configuração de 

mais uma das quatro 

funções do controle interno 

no IFPE, pois à auditoria 

governamental junta-se a 

controladoria a ser integrada 

à estrutura desse órgão 

federal. Isso deverá 

favorecer o bom 

funcionamento 

organizacional decorrente 

da renovação do controle 

interno e do fortalecimento 

dos órgãos ligados a esta 

atividade no IFPE. 

2018. 125 f. Dissertação 

(Mestrado em 

Controladoria) – Programa 

de Pós-Graduação em 

Controladoria, 

Universidade Federal Rural 

de Pernambuco, Recife, 

2018.  

Trazer à tona a discussão 

sobre como esse 

instrumento 

pode contribuir para o 

planejamento estratégico 

dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia 

do Brasil 

Foi possível verificar que a 

utilização da matriz de risco 

na Rede Federal de 

Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica é 

aplicada através de critérios 

estipulados isoladamente 

em cada Instituto e isso 

resultou na percepção da 

ausência de padronização de 

critérios de hierarquização 

para os procedimentos 

administrativos com os 

maiores índices de risco. A 

pesquisa contribui no 

sentido de apontar para a 

necessidade de que as ações 

governamentais a ser 

auditadas sejam realizadas a 

partir de critérios objetivos 

padronizados com a 

finalidade de serem 

selecionadas ações que 

contribuam para a 

otimização do uso dos 

recursos públicos. 

SOARES, Emerson José; 

CATAPAN, Anderson; 

MEZA, Maria Lucia F. G. A 

Utilização e a Importância 

da Matriz de Risco no 

Planejamento Estratégico 

dos Institutos Federais de 

Educação do Brasil. 

ConTexto – Revista do 

Programa de Pós-

Graduação em 

Controladoria e 

Contabilidade da UFRGS, 

[s. l.], v. 19, n. 42, p. 1-12, 

2019. 

Fonte: elaborado pela autora, partindo dos trabalhos selecionados nas rodadas de busca (2021) 
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Como se pode observar no Quadro 5, dos sete trabalhos elencados, cinco tratam 

sobre auditoria interna, mas com enfoque em gestão do conhecimento, percepção dos 

gestores sobre o trabalho da auditoria, relação da auditoria interna com a alta gestão e 

investigação apreciativa. Esses temas relacionam-se, em parte, com este estudo, visto que, 

para a elaboração do diagnóstico, algumas dessas temáticas foram analisadas. Importante 

destacar que dois desses trabalhos abordam o mesmo objeto desta pesquisa. Assim, 

reitera-se o caráter inovador e complexo do tema. Na próxima seção, apresentaremos a 

proposta pensada para resolver o problema deste estudo. 
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3 PROPOSIÇÃO DE MUDANÇA 

 

Esta seção tem como finalidade apresentar a proposta do mapa estratégico da 

auditoria interna do IFRN. Espera-se, com esta proposição, promover um melhor 

alinhamento das expectativas da alta gestão com as da auditoria interna, fortalecendo 

assim, a estrutura e a atuação da Audin. Para a construção deste modelo, conforme 

mencionado na subseção 1.6, que descreve a metodologia deste trabalho, foi utilizada a 

metodologia do Design Science Research e adotado o Design Thinking como método de 

pesquisa.  

 

3.1 MODELO ATUAL 

 

Conforme regimento interno, aprovado por meio da Resolução nº 28/2014-

CONSUP, a auditoria interna do IFRN possui como missão 

 

I – fortalecer a gestão, por meio de auditoria, na busca da comprovação da 

legalidade e da legitimidade dos atos e fatos administrativos e na avaliação dos 

resultados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional contábil e de pessoal 

do IFRN; agregando valor ao gerenciamento da ação governamental, pelo 

acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual; da 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, no âmbito da 

entidade; 

II – racionalizar as ações de controle para eliminar as atividades de auditoria 

em duplicidade, nos órgãos que integram o Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal e possibilitar a geração de novas atividades de 

auditoria que preencham lacunas por meio de pauta de ações articuladas, com 

o intuito de racionalizar a utilização dos recursos humanos e materiais 

disponíveis; e   

III – prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal no fornecimento periódico de informações sobre os 

resultados dos trabalhos realizados e no atendimento das solicitações de 

trabalhos específicos. (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014a). 

 

Considerando o que aponta o documento, no intuito de atingir a sua missão, a 

auditoria interna planeja as suas atividades. Esse planejamento se dá por meio do Plano 

Anual de Auditoria Interna (Paint), no qual são apresentados a composição dos recursos 

humanos na auditoria interna, os critérios para alocação da força de trabalho, a 

metodologia para seleção dos objetos de auditoria baseada em riscos, a relação dos 

serviços de auditoria previstos para o exercício, bem como a análise dos resultados 

esperados a partir da atuação da auditoria interna (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2022). 
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De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal (CONTROLADORIA GERAL DA 

UNIÃO, 2017), esse planejamento operacional deve ser elaborado em conformidade com 

as estratégias da organização. Para tanto, desde 2015, é realizado anualmente, pela 

auditoria interna do IFRN, um Levantamento de Informações (LI). Tendo como 

finalidade alinhar os trabalhos da auditoria interna às estratégias do IFRN e garantir que 

a unidade consiga agregar valor à instituição, o LI possui algumas finalidades, quais 

sejam:  

 

a) compreender o contexto institucional (processos, objetivos, expectativas, 

riscos e feedback dos gestores), a partir do PDI 2019-2026;  

b) avaliar o grau de maturidade da gestão de riscos da instituição, por meio da 

análise da percepção dos gestores e da implantação do gerenciamento de 

riscos;  

c) identificar e coletar as expectativas das principais partes interessadas, para 

que estas sejam consideradas pela AUDGE; e  

d) selecionar, após identificação prévia do universo auditável, trabalhos de 

auditorias com base em riscos (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2021b).  

 

Esse trabalho é realizado mediante o envio de Solicitação de Auditoria (SA), 

contendo um questionário elaborado com nove perguntas, relacionadas ao conhecimento 

sobre gestão de riscos; sugestão de objetos de auditoria para o Paint; contribuição da 

auditoria interna para a melhoria dos processos de governança, de gestão de riscos e de 

controles internos da gestão; opinião acerca da relevância dos temas objeto das auditorias 

e se essas auditorias contribuem para a tomada de decisão e agregam valor à gestão, bem 

como sobre quais as expectativas em relação à atuação da auditoria do IFRN 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2021b).  

As informações apresentadas foram utilizadas para realização do diagnóstico da 

situação-problema, apresentado na subseção 1.3. A partir da análise dos dados, verificou-

se que a formulação de uma estratégia para a auditoria interna do IFRN pode contribuir 

para o alinhamento das expectativas da alta gestão com as da auditoria interna (Audin). 

Em razão disso, foi proposta a elaboração do mapa estratégico.  

Para a consecução do modelo, inicialmente, foi aplicado um questionário 

estruturado com 13 perguntas subjetivas para envio aos auditores. Ademais, foram 

realizados dois grupos focais com a finalidade de conquistar a empatia da equipe, dialogar 

sobre as questões principais e validar o modelo. A análise das informações está descrita 

na próxima subseção, junto ao modelo proposto. 
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3.2 MODELO PROPOSTO E VALIDAÇÃO 

 

Para a proposição do modelo, foi feita a sistematização das respostas do 

questionário aplicado e realizado o primeiro grupo focal, que contou com a presença de 

seis auditores e aconteceu no mês de abril de 2022. Esse momento teve como objetivo 

consolidar a empatia dos participantes e coletar mais informações para a confecção do 

mapa estratégico. De acordo com Toni (2004), as soluções para problemas complexos são 

baseadas na percepção dos diversos atores sociais envolvidos, que se utilizam da 

criatividade e do conhecimento, seja teórico, seja prático, para desenhar possíveis 

cenários. 

No encontro com o primeiro grupo focal, foram apresentados aos participantes 

os objetivos geral e específicos da pesquisa, havendo, ainda, diálogo sobre como iria 

ocorrer o grupo focal. Na sequência, seguindo o roteiro proposto, foi iniciado o debate, 

utilizando-se da técnica do brainstorming. Ao final da oficina, a pesquisadora recolheu 

os papéis dos participantes com as anotações.  

No encontro para a realização do segundo grupo focal, em maio de 2022, foi 

feita a validação dos primeiros modelos propostos, com a finalidade de atender o último 

objetivo específico do presente projeto, e ainda, atender a última etapa na condução da 

metodologia proposta. Participaram desse momento sete auditores. Partindo para a 

construção dos modelos, de posse das informações coletadas no questionário e no 

primeiro grupo focal realizado, iniciou-se a elaboração do plano que subsidiou o mapa 

estratégico, no qual foram definidas as referências estratégicas iniciais da auditoria 

interna do IFRN, nesse caso, a missão, a visão e os valores. 

Quanto à missão da auditoria interna do IFRN, os participantes entenderam que 

o propósito estabelecido pela CGU, na Instrução Normativa CGU nº 03/2017, pode ser 

adaptado e definido como a missão da Audin, utilizando-se da seguinte redação: “a 

atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger o 

valor organizacional, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em 

risco” (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017). A razão de existência da 

organização diz respeito à sua missão, que pode ser entendida como uma “declaração 

concisa, com foco interno, da razão de ser da organização, do propósito básico para o qual 

se direcionam suas atividades e dos valores que orientam as atividades dos empregados” 

(KAPLAN, 2004, p. 36). No que diz respeito à visão de futuro, os participantes imaginam, 

para os próximos anos, ter o reconhecimento da gestão acerca dos trabalhos da auditoria 
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interna. O participante 03 (2022) aposta na “Ascenção da identidade na instituição em 

decorrência do reconhecimento do setor como agregador de valor”; o participante 05 

(2022), por sua vez, define “Uma auditoria sendo compreendida por trabalhar em prol de 

uma gestão mais eficiente e ter seu trabalho reconhecido e aplicado por todos os gestores”. 

Na visão de futuro, deve ser explicitado aonde a organização pretende chegar 

com o decorrer dos anos. De acordo com Zimermmann (2014, p. 12), “A visão indica o 

que a organização gostaria de se tornar e como gostaria de ser reconhecida pelas partes 

interessadas ou atores com os quais se relaciona”. 

Em relação ao que é considerado importante para o exercício das atividades da 

auditoria interna, muitos foram os princípios e regras morais apresentados pelos 

participantes. Em síntese, existe uma atuação ética baseada nos princípios da 

Administração Pública, autonomia técnica, independência, resiliência, transparência, 

integridade, capacidade técnica e honestidade. De acordo com as informações elencadas, 

a Figura 14 resume a missão, visão e os valores. 

 

Figura 14 – Missão, visão e valores da auditoria interna do IFRN 

 

Fonte: elaborada pela autora (2022) 

 

No questionário aplicado ao primeiro grupo focal, os participantes também 

foram indagados sobre quais as expectativas em relação à atuação do chefe da auditoria 

interna e do substituto e acerca da atuação dos próprios auditores. Em relação ao primeiro 

questionamento, os auditores consideraram que o chefe da auditoria interna e o substituto 

devem desempenhar um papel de liderança, com foco na melhoria da comunicação, de 

modo a facilitar o entendimento da instituição sobre o trabalho apresentado pela auditoria.  

Os participantes também apontam a necessidade de haver trabalhos alinhados à 

estratégia da instituição; promoção de um maior engajamento por parte dos auditores na 
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orientação da equipe para o cumprimento dos objetivos e metas, permitindo o 

desenvolvimento dos trabalhos com autonomia; além do zelo pela boa convivência do 

grupo, tanto interna quanto externamente, com os auditados. Também foi mencionada a 

necessidade de percepção da equipe sobre o ponto forte de cada auditor para que se possa 

extrair mais eficiência na atuação de cada um, além de estímulo a uma atuação 

participativa, para que seja aberta ao diálogo.  

Nesse sentido, o participante 01 (2022) afirma: “liderar o processo de análise e 

condução das atividades de auditoria interna a fim de construir entendimentos e relatos 

condizentes com a realidade da instituição e que facilite a compreensão da instituição e 

da tomada de decisões pelo gestor”; e o participante 02 (2022) sugere: “aprimorar as 

rotinas do setor, como foco na melhoria da comunicação, alinhamento estratégico e maior 

engajamento dos auditores”. De acordo com o art. 81 do Regimento Geral do IFRN, 

“compete ao Chefe da Auditoria Geral no exercício de suas atribuições planejar, dirigir, 

coordenar, orientar a execução, acompanhar e supervisionar as atividades da Unidade de 

Auditoria Interna” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2021c). 

No que concerne ao segundo questionamento sobre as expectativas de atuação, 

quando perguntados sobre o exercício da própria função, observou-se que a maior parte 

dos auditores aponta que a característica principal necessária é saber trabalhar em equipe. 

Essa característica contribui para o alcance de alguns pontos mencionados, como respeito, 

união, integração e auxílio aos colegas. Importante destacar a expectativa de uma atuação 

proativa, que possua uniformidade de entendimento e que sejam realizados constantes 

aprimoramentos da capacidade técnica. 

Dando continuidade à construção do modelo, para o entendimento sobre os 

pontos fortes e fracos na visão da própria equipe, o questionário solicitava que fossem 

citados dois pontos positivos e dois pontos negativos da auditoria interna do IFRN. Os 

principais pontos positivos mencionados foram a quantidade de auditores, a capacidade 

técnica, o relacionamento da equipe e a estrutura física do ambiente de trabalho. Nesse 

sentido, o participante 03 (2022) destaca “União dos membros, conhecimento técnico 

dos integrantes” e o participante 06 (2022) cita “União, independência, apoio da chefia, 

excelente clima organizacional e excelente estrutura física”.  

Quanto aos pontos negativos, os principais elencados foram questões 

relacionadas aos trabalhos de auditoria, tais como: a organização de prazos, equipes e 

amostra das auditorias; a necessidade de estabelecimento de rotinas e processos; e a 
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mudança da imagem do setor, pois a auditoria, muitas vezes, é vista como repressora. 

Esse último aspecto prejudica o diálogo com os setores auditados. Segundo os 

participantes, isso pode contribuir para o baixo engajamento no atendimento às 

recomendações de auditoria. Também foram citados o desalinhamento de expectativas 

entre auditores e gestão; e a proximidade dos auditores com a alta gestão, o que pode 

gerar a falta de independência. Ainda sobre os pontos negativos, um dos membros 

abordou a necessidade de minimização de disputas internas e o melhoramento das 

relações interpessoais. 

No tocante ao posicionamento dos auditores acerca das oportunidades, os 

participantes identificaram, em sua maioria, que a mudança nos normativos, a 

aproximação com os auditados e a participação em reuniões com a alta gestão podem 

contribuir para a melhoria da atuação da auditoria interna do IFRN. Em relação às 

ameaças, destaca-se a falta de conhecimento pelos auditados acerca do trabalho da 

auditoria interna, o que pode gerar certo distanciamento e falta de engajamento no 

atendimento às recomendações de auditoria. Também foram elencadas a instabilidade 

política externa, a descontinuidade dos serviços do IFRN, a falta de reconhecimento dos 

auditores e a mudança nos normativos. 

Com base nessas informações, foi realizada a construção da matriz de análise 

estratégica (Figura 15), utilizando a abordagem SWOT (strengths; weaknesses; 

opportunities; threats), na qual foram abordadas as principais forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças.  
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Figura 15 – Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2022) 

 

De acordo com Toni (2003, p. 86), “a chamada ‘análise SWOT’ serve como um 

‘aquecimento’ do grupo para identificar a situação atual da organização, particularmente 

os grandes gargalos e problemas relacionados aos seus objetivos estratégicos”. No 

momento de validação da SWOT, foram sugeridas algumas alterações para que a 

interpretação não fosse comprometida.  

Em relação às ameaças, o participante 01 indagou sobre a “retaliação dos 

auditados”, pois não ficou claro o motivo pelo qual se daria essa ação. Os participantes 

02, 03 e 06 concordaram e sugeriram a inserção do motivo, que seria em consequência 

dos resultados do trabalho. Um ponto elencado foi referente ao termo “retaliação”. A esse 

respeito, o participante 04 sugeriu a substituição pelo termo “represália”. Após a 

discussão, os demais participantes concordaram com a substituição. Nesse sentido, as 

Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Issai) tratam do 

princípio da independência do auditor, enfatizando como uma de suas diretrizes que esses 

membros possam exercer suas funções sem medo de represálias (INTOSAI, 2016). 

Em relação à “desvalorização do trabalho”, o participante 05 pontuou que o 

trabalho do auditor tem sido valorizado, visto que vários servidores de outros setores 
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buscam a auditoria para tirar dúvidas, ou seja, confiam no potencial da equipe. Nesse 

ponto, todos os participantes chegaram à conclusão de que o termo “falta de 

reconhecimento” seria o mais acertado.  

Quanto às fraquezas do setor, o participante 02 iniciou a discussão analisando se 

o termo “organização dos prazos, equipes e amostra das auditorias” seria adequado e se 

chegou à conclusão de que a “ausência na formalização de rotinas” descreve mais a 

realidade. No tocante ao “distanciamento do auditado”, os participantes 01, 03, 05 e 07 

apontaram que a palavra “distanciamento”, quando referida ao trabalho do auditor, pode 

ser vista também como positiva, em virtude da independência inerente à atividade. Em 

razão disso, foi indicada pelo participante 02 a alteração para “interlocução com o 

auditado” e os demais participantes concordaram com a mudança proposta. Por fim, foi 

sugerida pelos participantes a inclusão da “comunicação interna” como uma fraqueza 

relacionada ao setor. A Figura 16, a seguir, apresenta como ficou o novo modelo da 

análise das oportunidades, forças, ameaças e fraquezas da auditoria interna do IFRN após 

a validação. 

 

Figura 16 – Análise SWOT após validação 

 

Fonte: elaborada pela autora (2022) 
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Após as readequações feitas e apresentadas na Figura 16, com base na percepção 

dos participantes, foi realizada a análise de ambiente interno e externo à auditoria. Desse 

modo, passou-se a realizar o levantamento dos problemas, partindo-se dos pontos fracos 

e das ameaças. 

No que diz respeito aos principais problemas relacionados às atividades 

exercidas, destaca-se o desconhecimento dos auditados sobre os trabalhos realizados pela 

unidade de auditoria interna. A imagem distorcida de que a auditoria atua como órgão 

repressor prejudica essa relação, visto que alguns auditados não entendem que as 

recomendações sugeridas são mudanças que irão auxiliar na melhoria dos controles 

internos. Importante destacar a opinião de um dos participantes, que trata da comunicação 

ineficaz da unidade de auditoria, principalmente quanto à divulgação dos resultados dos 

trabalhos. A esse respeito, o participante 08 (2022) pontua que: “Em geral a falta de 

entendimento dos demais colegas da instituição acerca das funções da auditoria 

interna”, e o participante 04 (2022) destaca “A cultura de desconfiança 

equivocadamente criada para com os auditores quando em cumprimento de sua 

atividade laboral”. 

Nesse sentido, em 2015, o TCU publicou no Acórdão nº 528 sobre o 

desconhecimento das instituições acerca dos trabalhos desempenhados pelas auditorias 

internas. O documento mostra que, embora tenham sido verificadas melhorias no grau 

de maturidade das unidades de auditoria interna entre os anos de 2013 e 2014, ainda 

existe a necessidade de fortalecimento da estrutura e atuação em boa parte das 

Universidades e Institutos (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2015). 

Ainda com base nas respostas do questionário e no  que foi discutido no primeiro 

grupo focal, foram identificados os principais problemas que abordam a falha na 

comunicação da auditoria, principalmente quanto aos resultados dos trabalhos; o 

desconhecimento acerca do trabalho desempenhado pela auditoria interna do IFRN; o 

foco das ações de conformidade; o desalinhamento de expectativas entre a auditoria e a 

gestão; o baixo número de implementação das recomendações por parte dos auditados; a 

desvalorização do trabalho; o risco de retaliação do auditado; e a tentativa de desvio de 

função do auditor. No Quadro 6, a seguir, é possível observar o resumo dos principais 

problemas elencados.  
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Quadro 6 – Principais problemas encontrados 

Falha na comunicação, especialmente quanto aos resultados das 

auditorias; 

Desconhecimento acerca do trabalho desempenhado pela AUDIN; 

Foco em auditorias de conformidade; 

Desalinhamento de expectativas entre auditoria e gestão; 

Baixo número de implementação das recomendações da auditoria; 

Desvalorização do trabalho; 

Retaliação dos auditados; 

Tentativa de desvio de função dos auditores. 
Fonte: elaborado pela autora (2022) 

 

É no momento explicativo que se devem selecionar e compreender as 

dificuldades. Para Artmann (2015, p. 8), “este é o momento da seleção e análise dos 

problemas considerados relevantes para o ator social e sobre os quais este pretende 

intervir”. Tendo como base essas informações, foi construída a árvore de problemas, que 

é a representação gráfica do problema central, suas causas e consequências. Como 

problema central, foram identificados o desalinhamento de expectativas entre auditoria e 

gestão, tendo como causas o foco em auditorias de conformidade; a falha na 

comunicação; e o desconhecimento acerca do trabalho desempenhado pela Audin. Essas 

causas geram como consequências o baixo número de implementação das recomendações 

da auditoria, a tentativa de desvio de função dos auditores, a retaliação dos auditados e a 

desvalorização do trabalho (Figura 17). 

 

Figura 17 – Árvore de Problemas 

 
Fonte: elaborada pela autora (2022) 
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Em virtude das mudanças sugeridas na SWOT, os principais problemas 

identificados foram revistos e a árvore de problemas foi atualizada. Também foi realizado 

ajuste da distribuição do problema central, das causas e consequências, para uma melhor 

visualização, conforme apresentado na Figura 18.  

 

Figura 18 – Árvore de problemas após validação 

 

Fonte: elaborada pela autora (2022) 

 

Conforme apresentado na Figura 18, na parte de baixo, são elencadas as causas, 

entendidas como a raiz dos problemas; no meio está o tronco, representando o problema 

central; e acima estão os galhos e folhas, demonstrando as consequências. De acordo com 

Coral, Ogliari e Abreu (2009, p. 109), “a árvore de problemas é uma ferramenta que serve 

para identificar causas e consequências de uma situação que precisa de soluções. O 

objetivo dessa ferramenta é encontrar as causas dos problemas para desenvolver projetos 

que as eliminem”. 

De posse das informações coletadas e do diálogo realizado com os participantes 

do primeiro grupo focal, foram definidas três perspectivas para o mapa estratégico da 

auditoria interna do IFRN (Figura 19). A escolha das perspectivas foi baseada nos 
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modelos utilizados para a Coordenação de controle interno do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Paracatu (FRITSCHE, 

2017) e para a Unidade de auditoria interna da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

(GOMES, 2019), visualizados a partir da pesquisa realizada na revisão sistemática de 

literatura.  

 

Figura 19 – Perspectivas Balanced Scorecard 

 
Fonte: elaborada pela autora (2022) 

 

Além disso, foram elencados oito objetivos estratégicos, divididos da seguinte 

forma (Figura 20): na perspectiva “pessoas”, foram estabelecidos três objetivos 

estratégicos, quais sejam: estabelecer rotinas de capacitações internas entre os núcleos, 

aprimorar a eficiência dos serviços prestados e fortalecer a qualidade de vida no trabalho. 

Quanto à perspectiva “processos internos”, constam mais três objetivos estratégicos: 

aprimorar a comunicação com os auditados, definir quantitativo mínimo de auditorias 

operacionais e promover a melhoria da imagem do setor. No tocante à perspectiva 

“infraestrutura”, foram elencados dois objetivos estratégicos: implementar sistema de 

acompanhamento das recomendações de auditoria e realizar adequação do ambiente 

físico da auditoria geral. A Figura 20 apresenta o modelo de mapa estratégico proposto. 
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Figura 20 – Modelo de mapa estratégico proposto para a auditoria interna IFRN 

 

Fonte: elaborada pela autora (2022) 

 

Essas perspectivas buscam atingir os seguintes resultados: promover o 

alinhamento da auditoria com as prioridades e expectativas da gestão, reduzir as críticas 

quanto à abordagem dos auditores e melhorar a eficácia da governança, o gerenciamento 

de risco e os controles internos. Ao final do segundo grupo focal, o modelo do mapa 

estratégico da auditoria interna do IFRN foi validado, bem como o plano de ações, que 

será discutido na próxima subseção. 

 

3.2.1 BSC na auditoria interna do IFRN 

 

Nesta subseção, serão apresentados os objetivos estratégicos, suas descrições, os 

indicadores e as metas para cada uma das perspectivas. Na Figura 21, a seguir, 

apresentamos o farol do desempenho. 
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Figura 21 – Farol de desempenho 

 
 

Fonte: elaborada pela autora (2022) 

 

 

Importante destacar que, com a finalidade de acompanhar o atingimento das 

metas determinadas para cada um dos objetivos estratégicos elencados, será utilizado o 

farol de desempenho (Figura 21), seguindo a mesma proposta adotada pelo IFRN (2019), 

no PDI 2019-2026. 

 

3.2.1.1 Perspectiva Pessoas 

 

O desenvolvimento da equipe, tanto profissional quanto pessoalmente, torna-se 

essencial na busca pelo atingimento dos objetivos estratégicos da organização. Em razão 

disso, foram estabelecidos três objetivos para essa perspectiva, visando tanto aprimorar o 

conhecimento dos auditores, por meio de capacitações internas ou externas, quanto 

promover uma melhor qualidade de vida no trabalho.  

 

3.2.1.1.1 Estabelecer rotinas de capacitações internas entre os núcleos 

 

A auditoria interna do IFRN é composta por 17 auditores divididos em três 

núcleos, são eles: Reitoria, Seridó e Alto-Oeste. A formação admitida para tal cargo 

engloba as áreas de Direito, Ciências Contábeis e Economia. Além disso, a equipe conta 
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atualmente com nove mestres, desses, três estão com doutorado em andamento. A fim de 

apresentar as rotinas de capacitações internas dessas equipes, foi elaborado o Quadro 7, 

a seguir. 

 

Quadro 7 – Estabelecer rotinas de capacitações internas entre a equipe 

Descrição Realização de capacitações ofertadas aos auditores pelos 

membros da própria equipe 

Indicador Quantidade de capacitações realizadas 

Meta Mínimo de 2 capacitações por ano 

Medida 
     Acima de 2 capacitações/ano 

 

     1 capacitação/ano 

 

      0 capacitação/ano 

Metodologia Certificados de participação  
Fonte: elaborado pela autora (2022) 

 

Diante da formação do grupo, o objetivo proposto pretende oportunizar a troca 

de conhecimento entre os membros da auditoria, e ainda, contribuir para a aproximação 

da equipe. A realização dessas capacitações possui como indicador a quantidade 

realizada; e como meta o número mínimo de duas por ano (Quadro 7). 

 

3.2.1.1.2 Aprimorar a eficiência dos serviços prestados 

 

Os membros das auditorias internas do Poder Executivo Federal possuem como 

obrigação a realização de pelo menos 40 horas de cursos de capacitação por ano. De 

acordo com a Controladoria Geral da União (2021), “o Paint deve estabelecer uma 

previsão realista das atividades a serem realizadas no período, contendo, no mínimo: [...] 

a alocação de horas para atividades de capacitação deve considerar o quantitativo mínimo 

de 40 horas anuais para cada auditor [...]”. O Quadro 8, a seguir, aponta as ações para 

aprimorar a eficiência dos serviços prestados. 
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Quadro 8 – Aprimorar a eficiência dos serviços prestados 

Descrição Desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos auditores, 

visando o alcance dos objetivos institucionais 

Indicador Curso de capacitação externo/Titulação 

Meta Realização de no mínimo 10h/ano (excetuando-se as horas 

obrigatórias)/75% dos auditores com título de mestre 

Medida 
   Acima de 10 capacitações 

externas/ano 

 

     Entre 5h e 9h capacitações 

externas/ano 

 

      Abaixo de 5h capacitações 

externas/ano 

Acima de 75% do nº de 

auditores com título de mestre 

 

     Entre 65% e 74% do nº de 

auditores com título de mestre 

      Abaixo de 65% do nº de 

auditores com título de mestre 

Metodologia Certificados de participação em cursos de capacitação/Diploma de curso de 

mestrado 
Fonte: elaborado pela autora (2022) 

 

O objetivo estratégico apresentado no Quadro 8 tem a intenção de promover um 

maior engajamento dos auditores no tocante à realização de capacitações, não se 

limitando, apenas, ao previsto nos normativos. Pretende também incentivar a qualificação 

stricto sensu. Possui como indicador a quantidade de capacitações externas realizadas e 

a titulação dos membros da equipe. Como meta, determinou-se a realização de, pelo 

menos, mais 10 horas/ano (excetuando-se as horas obrigatórias) e que, ao fim de 2026, 

75% da equipe possua o título de mestre. 

 

3.2.1.1.3 Fortalecer a qualidade de vida no trabalho 

 

O IFRN possui uma Política de Promoção à Saúde e Qualidade de vida no 

Trabalho, aprovada pela Resolução nº 16/2014-CONSUP, a qual considera que  

 

[...] a qualidade de vida no trabalho é o exercício da atividade profissional, com 

satisfação, de forma efetiva, participativa e reconhecida; num ambiente com 

condições adequadas e através de uma organização que possibilite a divisão 

justa de responsabilidades e boas relações com os pares e chefia; contribuindo 

para a manutenção da saúde física e mental do servidor (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2014b). 

 



64 

Diante desse contexto, o objetivo estratégico apresentado tem como finalidade a 

melhoria da qualidade de vida no trabalho a partir da realização de rodas de conversa, 

palestras motivacionais e ações em datas comemorativas. O Quadro 9, a seguir, mostra 

as ações para fortalecer a qualidade de vida no trabalho. 

 

Quadro 9 – Fortalecer a qualidade de vida no trabalho 

Descrição Realização de atividades que permitam a melhoria da qualidade 

de vida no trabalho 

Indicador Eventos realizados 

Meta Mínimo de 1 evento por mês 

 
 Acima de 1 evento/mês 

  0 evento/mês 

Metodologia Calendário anual de eventos 
Fonte: elaborado pela autora (2022) 

 

Como apresentado no Quadro 9, esse objetivo possui como indicador a 

quantidade de eventos realizados; e como meta o mínimo de um evento por mês.  

 

3.2.1.2 Perspectiva Processos Internos 

 

Nessa perspectiva, estão relacionados os objetivos estratégicos com a finalidade 

de melhoria nos processos internos a partir do aprimoramento da comunicação com os 

auditados, da realização de um número mínimo de auditorias operacionais por ano e da 

promoção da imagem do setor.  

 

3.2.1.2.1 Aprimorar a comunicação com os auditados 

 

Uma das principais críticas ao trabalho dos auditores diz respeito à questão da 

comunicação. Assim, esse objetivo estratégico visa aprimorar a comunicação com os 

auditados com base na ampliação do diálogo. O indicador escolhido para esse objetivo 

consiste na apresentação de relatórios preliminares ou na realização de reuniões com a 

mesma finalidade. O Quadro 10 indica as ações para aprimorar a comunicação. 
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Quadro 10 – Aprimorar a comunicação com os auditados 

Descrição Apresentação dos relatórios preliminares de auditoria 

Indicador Relatório preliminar ou reunião de apresentação de relatórios 

preliminares 

Meta Mínimo de 1 por ação 

Medida 
  Acima de 1 apresentação de relatório/ação 

  0 apresentação de relatório/ação 

Metodologia Conferência no relatório se houve a reunião 
Fonte: elaborado pela autora (2022) 

 

A meta do Quadro 10 é que em cada ação de auditoria seja feita pelo menos uma 

reunião com a equipe auditada.  

 

3.2.1.2.2 Definir quantitativo mínimo de auditorias operacionais 

 

Esse objetivo estratégico tem como meta garantir que seja realizada pelo menos 

uma auditoria operacional por ano. Possui como indicador o Paint. As auditorias 

operacionais analisam se as atividades estão sendo realizadas seguindo os princípios de 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Além disso, verificam a possibilidade 

de melhoria (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2020). O Quadro 11, a seguir, 

mostra o quantitativo mínimo de auditorias operacionais. 

 

Quadro 11 – Definir quantitativo mínimo de auditorias operacionais 

Descrição Inserção de auditorias operacionais no Paint 

Indicador Paint  

Meta Mínimo de 1 por ano 

Medida 
  Acima de 1 auditoria operacional/ano 

  0 auditoria operacional/ano 

Metodologia Relatório de atividades de auditoria interna (RAINT) 
Fonte: elaborado pela autora (2022) 
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Essas ações apontadas no Quadro 11 geram uma maior aproximação da auditoria 

junto ao auditado, contribuindo não só para o aprimoramento das atividades mas também 

para o favorecimento da comunicação. 

 

3.2.1.2.3 Promover a melhoria da imagem do setor 

 

Esse objetivo estratégico visa promover a melhoria da imagem do setor por meio 

da divulgação dos trabalhos realizados na página do IFRN, no e-mail institucional, nas 

reuniões com gestores e nas visitas aos campi do IFRN. O indicador que mais se adéqua 

a esse caso é a análise do feedback dos gestores, presente no relatório do Levantamento 

de Informações (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2021b), descrito no Quadro 12, a 

seguir.  

 

Quadro 12 – Promover a melhoria da imagem do setor 

Descrição Divulgação dos trabalhos realizados pela auditoria na página 

do IFRN, e-mail institucional, reuniões com gestores, bem 

como nas visitas realizadas aos campi 

Indicador Relatório do Levantamento de Informações 

Meta 2023-2026: Mínimo de 80% de feedbacks positivos  

Medida 
   Acima de 80% do nº de feedbacks positivos 

 

     Entre 65% e 79% do nº de feedbacks positivos  

 

      Abaixo de 65% do nº de feedbacks positivos 

Metodologia Acompanhamento das respostas para as perguntas P3 e P7 do 

relatório de Levantamento de Informações 
Fonte: elaborado pela autora (2022) 

 

A meta estabelecida para o período de 2022-2026, como apontado no Quadro 

12, é de no mínimo 80% de satisfação dos gestores acerca dos trabalhos desenvolvidos 

pela auditoria interna. 
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3.2.1.3 Perspectiva Infraestrutura 

 

Nessa perspectiva, são pretendidas a implementação de um sistema para o 

acompanhamento das recomendações de auditoria e a adequação do ambiente físico da 

auditoria geral. 

  

3.2.1.3.1 Implementar sistema de acompanhamento das recomendações de auditoria 

 

A implementação de um sistema de acompanhamento das recomendações de 

auditoria é uma oportunidade de melhoria nos processos do setor. A CGU disponibiliza 

um sistema para gestão da atividade de auditoria interna governamental, que se chama e-

AUD. Ele integra, em uma única plataforma eletrônica, todo o processo de auditoria, 

desde o planejamento das ações de controle até o monitoramento das recomendações 

emitidas e o registro dos benefícios (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2021). 

O Quadro 13 traz ações para implementar o sistema de acompanhamento. 

 

Quadro 13 – Implementar sistema de acompanhamento das recomendações de auditoria 

Descrição Acompanhamento das recomendações de auditoria por meio de 

sistema eletrônico 

Indicador Adesão a sistema eletrônico  

Meta  2023: Realização do monitoramento do Núcleo Reitoria, via 

sistema 

2024: Realização dos monitoramentos de todos os núcleos, via 

sistema 

Medida 
   100% do monitoramento realizado via sistema 

 

     Entre 70% e 99% do monitoramento realizado via 

sistema 

 

      Abaixo de 70% do monitoramento realizado via sistema 

Metodologia Emissão de relatório do sistema 
Fonte: elaborado pela autora (2022) 

 

Além das ações apresentadas no Quadro 13, existe a possibilidade de criação do 

módulo da Auditoria pela equipe da Tecnologia de Informação do IFRN. Esse objetivo 
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possui como indicador a adesão a sistema eletrônico e, como meta para 2023, a realização 

do monitoramento pelo núcleo Reitoria, via sistema; e em 2024, o monitoramento por 

todos os núcleos, via sistema.  

 

3.2.1.3.2 Realizar adequação do ambiente físico da auditoria geral 

 

Atualmente, a sala da auditoria geral comporta o chefe da auditoria e mais quatro 

auditores. Esse objetivo estratégico pretende realizar a reorganização do espaço físico da 

auditoria interna a fim de que o chefe do setor possua um lugar específico para reuniões. 

O Quadro 14, a seguir, mostra as adequações necessárias ao ambiente. 

 

Quadro 14 – Realizar adequação do ambiente físico da auditoria geral 

Descrição Reorganização do espaço físico para criação da sala da chefia  

Indicador Sala da chefia 

Meta Adequação finalizada 

Medida 
   Adequação realizada 

 

   Adequação em andamento 

 

   Adequação não realizada 

Metodologia Declaração de conclusão do serviço emitido pelo setor de 

engenharia do IFRN 
Fonte: elaborado pela autora (2022) 

 

Por fim, o Quadro 15, a seguir, apresenta o resumo de todos os objetivos 

estratégicos, com descrições, indicadores e metas. 
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Quadro 15 – Plano de ação 

Objetivo 

Estratégico 

Descrição Indicador Metas Medida Metodologia 

Estabelecer rotinas 

de capacitações 

internas entre os 

núcleos 

Realização de 

capacitações 

ofertadas aos 

auditores pelos 

membros da própria 

equipe 

Quantidade de 

capacitações 

realizadas 

Mínimo de 2 por 

ano 

Acima de 2 

capacitações/ano 

 

1 capacitação/ano 

 

0 capacitação/ano 

Certificados de 

participação 

Aprimorar a 

eficiência dos 

serviços prestados 

Desenvolvimento 

dos conhecimentos, 

habilidades e 

atitudes dos 

auditores, visando 

ao alcance dos 

objetivos 

institucionais 

Curso de 

capacitação 

externo/Titulação 

Realização de no 

mínimo 10h/ano 

(excetuando-se as 

horas 

obrigatórias)/auditor 

Acima de 10h 

capacitações 

externas/ano 

 

Entre 5h e 9h 

capacitações 

externas/ano 

 

Abaixo de 5h 

capacitações 

externas/ano 

Certificados de 

participação em cursos 

de 

capacitação/Diploma 

de curso de mestrado 

70% dos auditores 

com título de mestre 

Acima de 75% do nº de 

auditores com título de 

mestre 

Entre 65% e 74% do nº 

de auditores com título 

de mestre 

Abaixo de 65% do nº 

de auditores com título 

de mestre 
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Fortalecer a 

qualidade de vida 

no trabalho 

Realização de 

atividades que 

permitam a 

melhoria da 

qualidade de vida 

no trabalho 

Rodas de conversa, 

palestras 

motivacionais, 

ações em datas 

comemorativas 

Mínimo de 1 evento 

por mês 

Acima de 1 evento/mês 

 

 

0 evento/mês 

Calendário anual de 

eventos 

 

  

Aprimorar a 

comunicação com 

os auditados 

Apresentação dos 

relatórios 

preliminares de 

auditoria 

Relatório 

preliminar ou 

reunião de 

apresentação de 

relatórios 

preliminares 

Mínimo de 1 por 

ação 

Acima de 1 

apresentação de 

relatório/ação 

 

0 apresentação de 

relatório/ação 

Conferência após a 

finalização de cada 

auditoria 

Definir 

quantitativo 

mínimo de 

auditorias 

operacionais 

Inserção de 

auditorias 

operacionais no 

Paint 

Paint Mínimo de 1 por 

ano Acima de 1 auditoria 

operacional/ano 

 

  0 auditoria 

operacional/ano 

Relatório de 

atividades de auditoria 

interna (RAINT) 

 Promover a 

melhoria da 

imagem do setor 

Divulgação dos 

trabalhos realizados 

pela auditoria na 

página do IFRN, no 

e-mail institucional, 

nas reuniões com 

gestores, bem como 

nas visitas 

realizadas aos 

campi 

Relatório do 

Levantamento de 

Informações 

2023-2026: Mínimo 

de 80% de 

feedbacks positivos  

Acima de 80% do nº de 

feedbacks positivos 

 

Entre de 65% e 79% 

do nº de feedbacks 

positivos 

 

Abaixo de 65% do nº 

de feedbacks positivos 

Acompanhamento das 

respostas para as 

perguntas P3 e P7 do 

relatório de 

informações 



71 

Implementar 

sistema de 

acompanhamento 

das 

recomendações de 

auditoria 

Acompanhamento 

das recomendações 

de auditoria por 

meio de sistema 

eletrônico 

Adesão a sistema 

eletrônico  

2023: Realização do 

monitoramento do 

Núcleo Reitoria, via 

sistema 

2024: Realização 

dos monitoramentos 

de todos os núcleos, 

via sistema 

100% do 

monitoramento 

realizado via sistema 

 

Entre de 70% e 99% 

do monitoramento 

realizado via sistema 

 

Abaixo de 70% do 

monitoramento 

realizado via sistema 

Emissão de relatório 

do sistema 

Realizar 

adequação do 

ambiente físico da 

auditoria geral 

Reorganização do 

espaço físico para 

criação da sala da 

chefia  

Sala da chefia Adequação 

finalizada 

Adequação realizada 

 

   Adequação em 

andamento 

 

Adequação não 

realizada  

Declaração de 

conclusão do serviço 

emitido pelo setor de 

engenharia do IFRN 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O Quadro 15 também apresenta quais medidas e metodologias serão utilizadas para o acompanhamento do plano de ação. A fim de que 

possa ser implementado, o mapa estratégico da auditoria interna foi encaminhado ao Conselho Superior do IFRN para avaliação acerca da sua 

aprovação. Na próxima seção, apresentaremos as considerações finais deste estudo. 
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4 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como objetivo elaborar o mapa estratégico da auditoria 

interna do IFRN utilizando a ferramenta Balanced Scorecard (BSC). Para isso, foram 

definidos os seguintes objetivos: a) desvelar missão, visão e valores da auditoria interna, 

partindo da percepção subjetiva dos diversos atores sobre o setor; b) realizar a análise de 

ambiente a partir da construção da matriz de análise estratégica e da árvore de problemas; 

c) traçar objetivos, estratégias e indicadores para a auditoria interna; e d) validar o mapa 

estratégico. 

Esse projeto foi elaborado conforme as seguintes etapas do Design Science 

Researsh (DSR): conscientização (identificação dos problemas); revisão de literatura; 

codesign do artefato; validação do modelo proposto. A identificação dos problemas foi 

possível a partir da elaboração do diagnóstico inicial desta pesquisa, no qual foram 

apresentados aspectos relevantes do setor de auditoria interna do IFRN que evidenciaram 

a necessidade da intervenção. Com base nesse diagnóstico, chegou-se à seguinte classe 

de problemas: planejamento estratégico e auditoria interna. 

Com base nessas informações, foi realizada uma revisão sistemática de literatura 

da temática em questão. Para tanto, foi feita uma pesquisa no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes e nas plataformas Scielo e Spell a fim de consolidar informações 

sobre trabalhos cujo tema abordasse o planejamento estratégico aplicado a setores de 

auditoria interna. Essa consulta resultou em sete trabalhos, sendo cinco sobre auditoria 

interna, mas com enfoque em gestão do conhecimento, percepção dos gestores sobre o 

trabalho da auditoria, relação da auditoria interna com a alta gestão e investigação 

apreciativa. Apenas dois trabalhos abordavam o mesmo objeto desta pesquisa, o que 

reforça o caráter inovador e complexo do tema. Destaca-se que essas duas pesquisas 

foram utilizadas como ponto de partida para a construção do modelo da matriz estratégica.  

Para a condução das proposições de design (projeto) e o teste para 

desenvolvimento do modelo a ser proposto, utilizou-se a abordagem de Design Thinking 

(DT), sendo fundamentada em três dimensões, quais sejam: entender, explorar e entregar. 

A dimensão entender coincide com a primeira fase do ciclo DSR, chamada de 

conscientização. Para a dimensão explorar, foi aplicado um questionário estruturado com 

13 perguntas subjetivas. O instrumento de coleta de dados foi enviado por meio da 

plataforma Google Forms para um quantitativo de 13 auditores de 17, dos quais 8 

responderam. Após a sistematização das respostas do questionário, houve a formação do 
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primeiro grupo focal, em abril de 2022, do qual participaram seis auditores. Nessa fase, 

alcançou-se o primeiro objetivo específico desta proposta de intervenção, que foi desvelar 

a missão, a visão e os valores da auditoria interna partindo da percepção subjetiva dos 

diversos atores sobre o setor. Finalizado o grupo focal, a pesquisadora desenvolveu o 

artefato com base na síntese do que foi construído nesse momento.   

Com o primeiro modelo do mapa estratégico, foram alcançados o segundo e o 

terceiro objetivos específicos desta proposta de intervenção, a partir da realização da 

análise de ambiente, com a construção da matriz de análise estratégica e da árvore de 

problemas. Ademais, foram traçados os objetivos, as estratégias e os indicadores para a 

auditoria interna. 

Quanto à dimensão entregar, foi realizado o segundo grupo focal, em maio de 

2022, com a presença de sete auditores. Nessa etapa, após apontamentos das melhorias 

propostas pelos participantes, foi validado o modelo inicial proposto. Assim, foi 

alcançado o quarto objetivo específico desta proposta de intervenção.  

A metodologia e a abordagem utilizadas nesta pesquisa favoreceram a 

construção do mapa estratégico, tendo em vista ter proporcionado a criação do artefato 

de maneira colaborativa, apresentando, dessa forma, a realidade do setor na visão dos 

atores que o compõem. Ao final desta pesquisa, foi apresentado o mapa estratégico da 

auditoria interna do IFRN, composto pela missão, pela visão e pelos valores; e oito 

objetivos estratégicos, divididos em três perspectivas: pessoas, processos internos e 

infraestrutura. Além disso, foram apresentados os resultados esperados a partir do 

atingimento desses objetivos.  

Destaca-se que o modelo proposto neste trabalho poderá ser reaplicado em outras 

instituições públicas, em especial, nas auditorias internas, observadas as suas 

particularidades. Espera-se que esta proposta, quando implementada pelo IFRN, possa 

contribuir para o aprimoramento das atividades da auditoria interna e o alinhamento das 

expectativas existentes entre o setor e a gestão do Instituto.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

1. Há quantos anos você faz parte da Auditoria Interna do IFRN? 

 

2. Na sua opinião, qual é a MISSÃO, ou seja, qual a razão da existência 

(finalidade) da Auditoria Interna do IFRN?  

 

3. Quanto à VISÃO DE FUTURO, o que você idealiza para a Auditoria Interna 

do IFRN daqui a alguns anos?  

 

4. De acordo com a sua experiência, quais os valores (princípios, regras morais) 

considerados importantes para o exercício das atividades da Auditoria Interna 

do IFRN?  

 

5. Na sua opinião, qual o público-alvo da Auditoria Interna do IFRN? 

 

6. Quais as suas expectativas quanto à atuação do chefe e do substituto eventual 

da Auditoria Interna do IFRN? 

 

7. Quais as suas expectativas quanto à atuação dos auditores que compõem a 

equipe da Auditoria Interna do IFRN? 

 

8. Cite pelo menos dois diferenciais (qualidades, pontos positivos) que você 

considera que a Auditoria Interna do IFRN possui. 

 

9. Cite pelo menos dois aspectos negativos que você julga que precisam ser 

melhorados, modificados ou mesmo suprimidos pela Auditoria Interna do 

IFRN. 

 

10. Tendo em vista uma perspectiva externa ao setor, quais fatores você considera 

como oportunidades que possam ser aproveitadas pela Auditoria Interna do 

IFRN para melhorar sua atuação?  

 

11. Na mesma perspectiva da questão anterior, o que você considera como fatores 

capazes de ameaça à atuação da Auditoria Interna do IFRN? 

 

12. Na sua opinião, quais são os principais problemas relacionados à atividade 

exercida pela Auditoria Interna do IFRN? 

 

13. 

 

Com base na sua percepção, qual o papel desempenhado pela Auditoria Interna, 

no que diz respeito à gestão estratégica do IFRN?  

 


