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RESUMO 

 

As transformações pelas quais tem passado a atividade de auditoria interna 

governamental nos últimos anos, em função da necessidade de convergência com 

as boas práticas internacionais, a aproximaram das auditorias consultivas, como as 

de ativos informacionais. Por conseguinte, as auditorias internas governamentais 

direcionaram seus esforços para as atividades de avaliação e de consultoria quanto 

à governança, à gestão de riscos e aos controles internos, uma mudança de 

paradigma que realça a necessidade de se avaliar a gestão da informação e do 

conhecimento nestas unidades com o objetivo de se aprimorarem seus produtos 

informacionais. Nesse sentido, uma abordagem que enfatize o ambiente da 

informação como um todo, com destaque para a cultura, o comportamento e a 

política informacional, pode colaborar com essa mudança na medida em que 

destaca o comportamento pessoal e informacional, preocupando-se não apenas em 

oferecer a informação, mas também em facilitar seu uso efetivo, em ajudar os 

indivíduos a procurar, compartilhar, estruturar e dar sentido à informação. Assim, é 

objetivo desta pesquisa analisar, na perspectiva dos gestores, as contribuições dos 

produtos informacionais da auditoria interna governamental da UFRN para o 

processo de tomada de decisão. Para tanto, buscou-se caracterizar a auditoria 

interna governamental da UFRN como produtora de informações estratégicas; 

elaborar um perfil da auditoria interna e de seus produtos informacionais na visão 

dos gestores da alta administração da UFRN; identificar as necessidades 

informacionais dos membros da alta administração da Universidade no processo de 

tomada de decisão; verificar quais fatores influenciam a utilização dos produtos 

informacionais da auditoria nesse processo; e propor produtos informacionais de 

auditoria para atender tais necessidades. Trata-se, pois, de uma pesquisa social do 

tipo aplicada e participativa; qualitativa; descritiva e explicativa; bibliográfica e 

documental. Foi aplicada junto aos gestores da alta administração da UFRN, que 

são os principais destinatários dos trabalhos desenvolvidos pela unidade de 

auditoria interna. Seus objetivos foram alcançados por meio da verificação do grau 

de aderência dos procedimentos e produtos da unidade ao método clássico proposto 

por Platt (1974); de entrevistas semiestruturadas com os gestores da alta 

administração da Universidade; e da elaboração de uma proposta de intervenção 

contendo recomendações de produtos informacionais de auditoria visando melhorar 



 

a qualidade dos produtos da unidade, atender às necessidades informacionais dos 

gestores e, consequentemente, melhorar a prestação de serviços à sociedade. Para 

atingir tal finalidade, foi aplicado o método de auditoria de inteligência proposto por 

Carvalho (2010). Foi comprovada a aderência dos procedimentos e produtos da 

unidade ao método clássico proposto por Platt (1974) e elaborado um perfil da 

auditoria interna e de seus produtos informacionais na visão dos gestores da alta 

administração da Universidade, os quais consideram que os integrantes da unidade 

de auditoria interna entendem do negócio e da estratégia da instituição, que as 

informações produzidas pela unidade são estratégicas e seus trabalhos, relevantes 

para o processo decisório, que os resultados dos trabalhos de auditoria atendem às 

suas expectativas assim como a comunicação desses resultados é eficiente.  Foram 

identificadas as necessidades informacionais dos membros da alta administração da 

UFRN no processo de tomada de decisão, como a necessidade de se manterem 

atualizados com relação à legislação, especialmente no que se refere às resoluções 

internas dos órgãos colegiados superiores, e ao controle do cumprimento das metas 

estabelecidas no plano de gestão e no plano de desenvolvimento institucional da 

Universidade. Ademais, constatou-se que a utilização dos produtos informacionais 

da auditoria nesse processo de tomada de decisão está condicionada ao tipo de 

demanda informacional com a qual o gestor é confrontado e que, quando existem 

trabalhos realizados pela AUDIN sobre o tema, eles são consultados.  Finalmente, 

formulou-se uma proposta de produtos informacionais de auditoria para atender as 

necessidades informacionais relacionadas ao processo de tomada de decisão dos 

membros da alta administração da UFRN. 

 

Palavras-chaves: auditoria interna governamental; auditoria de ativos 

informacionais; auditoria de inteligência; gestão da informação e do conhecimento; 

abordagem ecológica.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The transformations that the governmental internal audit activity has undergone in 

recent years, due to the need for convergence with good international practices, have 

brought it closer to consultative audits, such as those of information assets. 

Therefore, government internal audits focused their efforts on assessment and 

consulting activities regarding governance, risk management and internal controls. 

This paradigm shift highlights the need to evaluate information and knowledge 

management in these units with the aim of improving their informational products. In 

this sense, an approach that emphasizes the information environment as a whole, 

with emphasis on information culture, behavior and policy, can contribute to this 

change insofar as it highlights personal and informational behavior, being concerned 

not only with offer information, but also in facilitating its effective use, in helping 

individuals to search for, share, structure and make sense of information. Thus, the 

objective of this research is to analyze, from the managers' perspective, the 

contributions of the informational products of UFRN's internal audit to the decision-

making process. Therefore, it was necessary to characterize UFRN's governmental 

internal audit as a producer of strategic information; develop a profile of internal 

auditing and its informational products in the view of UFRN's senior management 

members; identify the informational needs of the University's senior managers in the 

decision-making process; verify which factors influence the use of informational 

products of the audit in this process; and propose informational auditing products to 

meet such needs. It is, therefore, a social research of the applied and participatory 

type; also characterized as qualitative; descriptive and explanatory; bibliographic and 

documentary. It was applied to UFRN's senior management members, who are the 

main recipients of the work developed by the internal audit unit. Its objectives were 

achieved by verifying the degree of adherence of the unit's procedures and products 

to the classical method proposed by Platt (1974); semi-structured interviews with the 

University's senior management members; and the elaboration of an intervention 

proposal containing recommendations for informational auditing products aimed at 

improving the quality of the unit's products, meeting the informational needs of 

managers and, consequently, improving the provision of services to society. To 

achieve this purpose, the intelligence audit method proposed by Carvalho (2010) was 

applied. The adherence of the unit's procedures and products to the classic method 



 

proposed by Platt (1974) was confirmed and a profile of the internal audit and its 

informational products was elaborated in the view of the members of the University's 

senior management, who consider that the members of the unit of internal audit 

understand the institution's business and strategy. They also consider that the 

information produced by the unit is strategic and that their work is relevant to the 

decision-making process, that the results of the audit work meet their expectations 

and that the communication of these results is efficient. The informational needs of 

UFRN's senior management members in the decision-making process were 

identified, such as the need to keep up to date with the legislation, especially with 

regard to the internal resolutions of the higher collegiate bodies, and the control of 

compliance with the goals established in the University's management plan and 

institutional development plan. Furthermore, it was found that the use of audit 

informational products in this decision-making process is conditioned to the type of 

informational demand with which the manager is confronted and that, when there are 

works carried out by AUDIN on the subject, they are consulted. Finally, a proposal for 

informational auditing products was formulated to meet the informational needs 

related to the decision-making process of UFRN's senior management members. 

 

Keywords: government internal audit; audit of informational assets; intelligence 

audit; information and knowledge management; ecological approach. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante séculos, a atividade de auditoria esteve vinculada à fiscalização e 

ao controle, com viés repressivo, no sentido de que a sua realização inibia a 

ocorrência de desvios de conduta por parte daqueles a ela submetidos. 

Por mais que em sua origem o termo auditoria (do latim audire) tenha o 

significado de ouvir, os primeiros registros dessa atividade reforçam o seu uso ligado 

principalmente à prestação de contas. 

Com o passar dos anos, a forma mais comum e que acabou por se tornar a 

mais conhecida da atividade de auditoria foi a financeira, também conhecida como 

auditoria das demonstrações contábeis ou auditoria de balanços. 

Tal fato acabou por reforçar a ideia da vinculação da auditoria ao paradigma 

do controle, na medida em que a auditoria financeira serve para atestar ou 

assegurar (assurance) a veracidade das informações contidas nas demonstrações 

contábeis e auxiliar as partes relacionadas (investidores, credores etc.) na tomada 

de decisão. 

 

1.1 Contextualização do tema 

 

A auditoria governamental seguiu esse paradigma no Brasil até meados da 

década de 2010 quando deu início a um processo de transformação, deixando o 

tradicional foco no controle e na conformidade com leis e regulamentos e passando 

a incorporar como sua função precípua a avaliação e a consultoria, no que diz 

respeito à governança, aos controles internos e à gestão de riscos. 

Esse processo de transformação ocorre para que as Unidades de Auditoria 

Interna Governamental (UAIG) se adequem aos Padrões Internacionais de Auditoria 

(ISA), aproximem-se dos gestores, com vistas a aumentar e proteger o valor 

organizacional, e se distanciem de investigações corporativas, visto que não é sua 

função principal investigar más condutas de servidores nem detectar fraudes nas 

instituições às quais estão vinculadas. 

Chambers (2018, online) afirma que “uma das dificuldades constantes que 

os auditores internos enfrentam é a manutenção de relações de confiança, 

considerando que são frequentemente chamados para ajudar nas investigações de 

más condutas de executivos e funcionários”. 
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No setor público, essa perspectiva, voltada à investigação e à detecção de 

fraudes, também é um empecilho para a manutenção de relações de confiança entre 

os auditores e os demais servidores das instituições públicas, assim como é 

responsável pelo fenômeno conhecido como “apagão das canetas” ou “gestão do 

medo”, expressões utilizadas para caracterizar situações em que a administração 

pública se paralisa em função do medo dos excessos de responsabilização ou da 

responsabilização disfuncional. 

As mais recentes orientações dos órgãos de controle são no sentido de que 

as UAIG passem a atuar em questões de avaliação e de consultoria, especialmente 

quanto à governança, à gestão de riscos e aos controles internos, conforme se 

depreende da leitura da Instrução Normativa nº 03/2017, da Controladoria-Geral da 

União (CGU), que aprovou o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. 

Nesse sentido, o Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) editou em 25 de março de 2021, “com o 

objetivo de aprimorar a governança institucional”, uma resolução1 que atualizou o 

Regimento Interno da Reitoria, aprovado pela Resolução nº 017/19-CONSUNI, de 19 

de junho de 2019, e as atribuições da UAIG, além de instalar sua Unidade de 

Correição, denominada de Corregedoria. 

De acordo com a nova regulamentação, a Auditoria Interna da UFRN fica 

“responsável pela avaliação e consultoria para proteger e aumentar valores 

institucionais, como ética, democracia, cidadania e pluralismo, bem como para 

apoiar a governança e melhorar as operações da UFRN” (UFRN, 2021a, Art. 5º, 

online). 

Já a Corregedoria foi instalada com a “responsabilidade pela coordenação 

de atividades de prevenção e apuração de irregularidades, por meio do 

acompanhamento de processos investigativos, disciplinares de servidores e de 

responsabilização de pessoa jurídica” (UFRN, 2021a, Art. 11, online). 

Esse processo de transformação aproximou as auditorias internas 

governamentais das auditorias de ativos informacionais, visto que essas últimas são 

atividades essencialmente consultivas, voltadas aos objetivos da organização e 

vinculadas ao seu planejamento estratégico. 

                                                           
1  Resolução Consuni nº 021/2021 
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Nessa perspectiva, ressalta-se a importância da Gestão da Informação e do 

Conhecimento (GIC), assim como da abordagem ecológica, para o gerenciamento 

das informações proposta por Davenport (2002) que busca a integração de todos os 

atores em todas as fases do processo para a transformação do paradigma da 

auditoria interna governamental, auxiliando os auditores no compartilhamento e na 

socialização das informações e dos conhecimentos adquiridos por ocasião da 

realização dos trabalhos de auditoria e, consequentemente, os gestores no processo 

de tomada de decisão e de oferta de serviços à sociedade. 

Em artigo publicado no XI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação (ENANCIB), Carvalho e Navarro (2010, p. 1) afirmam que:  

 

[...] a informação que se transforma em inteligência é um recurso essencial 
para as organizações. Constitui um insumo básico para o planejamento 
estratégico, a tomada de decisões, a resolução de problemas, o 
desenvolvimento de inovações e a obtenção de vantagem competitiva. 

 

Essa definição de informação como recurso essencial converge com o atual 

paradigma da atividade de auditoria interna governamental que está fixado no tripé 

governança, gerenciamento de riscos e controles internos. 

Nesse sentido, municiar a alta administração da UFRN com informações 

tempestivas e relevantes que deem suporte à tomada de decisão deve ser o 

principal objetivo da UAIG, sempre com foco nas necessidades informacionais dos 

seus usuários. 

Atente-se que, neste trabalho, quando nos referirmos à alta administração 

da UFRN, estamos falando do Gabinete da Reitoria (Reitor e Vice-Reitor), das oito 

Pró-reitorias e dos oito Centros Acadêmicos que são os principais destinatários das 

ações e das recomendações resultantes dos trabalhos de auditoria. 

Observou-se durante mais de uma década de atuação em unidades de 

auditoria interna de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) que a aplicação 

das técnicas de redação descritas nos manuais de auditoria não tem sido suficiente 

para entregar um produto que apoie a resolução dos problemas. 

De acordo com as Orientações de implantação: Código de Ética e Normas 

Internacionais para a Prática Profissional da Auditoria Interna: International 
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Professional Practices Framework,2 Norma 2420 - Qualidade das Comunicações, 

todas as comunicações que envolvem a auditoria devem ser precisas, objetivas, 

claras, concisas, construtivas, completas e oportunas. Contudo, não há garantia de 

que nem mesmo os relatórios que possuem todas essas características são 

utilizados no processo de tomada de decisão (IIA, 2019). 

Para tanto, antes mesmo da aplicação dos conceitos de GIC e de auditoria 

de inteligência, faz-se necessário entender o que os destinatários das informações 

resultantes das ações de auditoria esperam dos trabalhos dos auditores e se esses 

destinatários reconhecem na UAIG uma unidade produtora de informações 

estratégicas. 

Em muitos casos, observa-se que os gestores confundem a atividade de 

auditoria com a atividade de assessoria jurídica, privativa da Advocacia-Geral da 

União (AGU) por força da Lei Complementar nº 73/1993, ou mesmo com a atividade 

da corregedoria destacada anteriormente. 

Desfazer essa confusão entre as atribuições das citadas unidades é o que 

Davenport (2002) chama de redução de significados múltiplos, um dos fatores 

responsáveis pela melhora do ambiente informacional. 

Este trabalho, que contempla um estudo do comportamento informacional 

dos usuários da unidade de auditoria interna da UFRN, identificou quais as principais 

necessidades informacionais desses usuários e avaliou a melhor forma de supri-las 

sem contrariar a legislação nem comprometer a independência da UAIG, essencial 

para o desenvolvimento dos seus exames. 

Com relação à produção de informações estratégicas, verificou-se o grau de 

aderência dos procedimentos e produtos da UAIG ao método clássico proposto por 

Platt (1974), os chamados princípios de produção de informações estratégicas 

(PPIE). 

 

 

 

 

 

                                                           
2  As “Orientações de implantação: Código de Ética e Normas Internacionais para a Prática 

Profissional da Auditoria Interna: International Professional Practices Framework” são a base 
conceitual que organiza as informações oficiais promulgadas pelo The Institute of Internal Auditors. 
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1.2 Problema de pesquisa 

 

Esta pesquisa buscou responder à seguinte questão: como as informações 

produzidas pela unidade de auditoria interna governamental da UFRN contribuem 

para o processo de tomada de decisão? 

 

1.3 Objetivos 

 

Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar, na perspectiva 

dos gestores, as contribuições dos produtos informacionais da unidade de auditoria 

interna governamental da UFRN para o processo de tomada de decisão. 

Para alcançá-lo, definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

I. Caracterizar a unidade de auditoria interna governamental da UFRN 

como produtora de informações estratégicas; 

II. Elaborar um perfil da auditoria interna e dos seus produtos 

informacionais na visão dos gestores da alta administração da UFRN; 

III.  Identificar as necessidades informacionais dos membros da alta 

administração da UFRN no processo de tomada de decisão; 

IV.  Verificar quais fatores influenciam a utilização dos produtos 

informacionais da auditoria no processo de tomada de decisão pela 

alta administração da UFRN; 

V. Propor produtos informacionais de auditoria para atender às 

necessidades informacionais relacionadas ao processo de tomada de 

decisão dos membros da alta administração da UFRN. 

 

1.4 Justificativas 

 

Sob a perspectiva científica, esta pesquisa se justifica, primeiramente, em 

função do reduzido número de estudos no Brasil relacionados ao tema auditoria de 

informação3. 

                                                           
3  O termo auditoria de informação é comumente utilizado como gênero, o que ocorre, 

excepcionalmente, neste caso, por exemplo. Entretanto, neste trabalho será utilizado como uma 
espécie da auditoria dos ativos informacionais, conforme explicado mais detalhadamente no 
capítulo 4. 
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Em consulta realizada às principais fontes de informação científica, descrita 

na Tabela 1 a seguir, pode-se confirmar essa lacuna. Mesmo quando empregado o 

termo “auditoria de informação”, que é o mais frequentemente utilizado, observa-se 

que o número de pesquisas é muito pequeno quando comparado com o número de 

pesquisas em ciência da informação nos três idiomas consultados. 

 

Tabela 1 - Resultado das buscas s/ termos ciência e auditoria de informação (2017/22) 

Termos de 
busca 

Google 
Acadêmico 

Portal de 
Periódicos 
da Capes 

BDTD BRAPCI SciELO Total 

Ciência da 

informação 
15.400 7.277 1.199 3.974 305 28.155 

Auditoria de 
informação 

52 2 9 5 0 68 

Ciencias de 

la 

Información 

16.500 3.039 29 265 55 19.888 

Auditoría de 

información 
576 21 0 2 1 600 

Information 

Science 
457.000 449.332 567 975 217 908.091 

Information 

Audit 
1.530 682 0 1 1 2.214 

Fonte: elaborada pelo autor (2022). 

 

Pesquisa realizada em 29 de junho de 2022 no Google Acadêmico, no Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), na Base de Dados 

em Ciência da Informação (BRAPCI) e na Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). Termo composto usado entre aspas. Campos pesquisados: todos. 

Intervalo temporal: 2017 – 2022. 

Tal fato não é observado apenas no Brasil. Em artigo publicado no 

International Journal of Information Management, Frost e Choo (2017, p. 1381) já 

advertiam quanto à escassez de novas pesquisas relacionadas à auditoria da 

informação. 

A justificativa profissional, por sua vez, está na possibilidade de melhoria do 

fluxo de trabalho da UAIG, o que guarda íntima relação com o propósito do mestrado 
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profissional em virtude de o pesquisador desempenhar suas atividades na unidade 

de auditoria interna governamental da UFRN. 

Acredita-se que a aplicação dos conceitos de GIC e da abordagem ecológica 

no gerenciamento das informações poderá melhorar a qualidade das informações 

disponibilizadas à gestão da Universidade para a tomada de decisão. Soma-se a 

isso o fato de que as auditorias de ativos informacionais, por serem em sua maioria 

consultivas, alinham-se às mais recentes concepções das auditorias 

governamentais. 

Por fim, sob a perspectiva pessoal, esta pesquisa poderá colaborar com a 

melhoria da imagem da auditoria interna por meio do reconhecimento da importância 

da unidade como produtora de informações estratégicas, essenciais no processo de 

tomada de decisão e no cumprimento da missão institucional da UFRN. 

 

1.5 Estrutura 

 

Este trabalho está estruturado de modo que após a introdução (Capítulo 1) é 

apresentada a fundamentação teórica, trazendo os conceitos e características da 

Gestão da Informação e do Conhecimento, com destaque para os modelos de 

processos de gestão da informação, dentre os quais a ecologia da informação 

(Capítulo 2) e do estudo do comportamento informacional (Capítulo 3).  

Ainda com relação à fundamentação teórica, o Capítulo 4 traz as definições 

de auditoria, sua origem, evolução e estado da arte, com ênfase na auditoria 

governamental e no paradigma da governança, do gerenciamento de riscos e dos 

controles internos, bem como da auditoria de ativos informacionais. 

O Capítulo 5 é dedicado ao percurso metodológico (caracterização da 

pesquisa, campo de realização, técnicas e instrumentos de coleta de dados, 

procedimentos de análise e síntese metodológica). 

No Capítulo 6 são apresentados, analisados e discutidos os resultados da 

pesquisa, seguidos de uma proposta de intervenção (Capítulo 7) e das 

considerações finais (Capítulo 8). 
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2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E PRODUÇÃO DE 

INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

2.1 Gestão da Informação e do Conhecimento 

 

Gestão da informação e gestão do conhecimento são dois processos de 

gestão diferentes, mas que estão em constante interação. Conforme salienta 

Barbosa (2008, p. 15), “são processos complexos, elusivos e de difícil observação”. 

Isso ocorre porque algumas de suas ações são integradas “visando assegurar à 

dinâmica necessária aos dados, informação e conhecimento” (SANTOS; VALENTIM, 

2014, p. 19). 

A gestão da informação e do conhecimento constitui um eixo temático da 

ciência da informação. Esta, por sua vez, está inserida entre as ciências sociais 

aplicadas desde que direcionou sua visão para o usuário. 

A ciência da informação não “nasceu” como uma ciência social (ARAÚJO, 

2003). Inicialmente ligada à computação, ela se identificava com as ciências exatas. 

Só a partir da entrada em cena do usuário, na década de 1970, quando as ciências 

humanas e sociais passaram a contribuir com seus métodos e práticas para sua 

composição, é que a ciência da informação se aproximou das ciências sociais. 

A ciência da informação também se classifica como uma ciência pós-

moderna, tendo como característica mais importante que marca essa postura a 

aceitação da sua natureza essencialmente interdisciplinar. 

Observa-se que essas duas características, a visão orientada para o usuário 

e a interdisciplinaridade, convergem com o que se pretende para as auditorias 

internas governamentais. A interdisciplinaridade, mais do que uma característica é 

um pré-requisito para atuação nesse ramo da auditoria. Já o enfoque no usuário 

ainda parece um atributo não prioritário a despeito de todas as transformações pelas 

quais esse ramo da auditoria vem passando nos últimos anos.  

Antes de se adentrar nos conceitos de gestão da informação e gestão do 

conhecimento, é importante fazer uma distinção entre dados, informação e 

conhecimento. 

Miranda (1999, p. 286) define dado como um “conjunto de registros 

qualitativos ou quantitativos conhecido que organizado, agrupado, categorizado e 

padronizado adequadamente transforma-se em informação”. Esse autor conceitua 
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informação como “dados organizados de modo significativo, sendo subsídio útil à 

tomada de decisão” (MIRANDA, 1999, p. 287). Por fim, distingue três diferentes tipos 

de conhecimento: 

O conhecimento explícito é o conjunto de informações já elicitadas em 
algum suporte (livros, documento etc.) e que caracteriza o saber disponível 
sobre tema específico; o conhecimento tácito é o acúmulo de saber prático 
sobre um determinado assunto, que agrega convicções, crenças, 
sentimentos, emoções e outros fatores ligados à experiência e à 
personalidade de quem o detém; e o conhecimento estratégico é a 
combinação de conhecimento explícito e tácito formado a partir das 
informações estratégicas e de informações de acompanhamento, 
agregando-se o conhecimento de especialistas. (MIRANDA, 1999, p. 287) 

 

Mesmo considerando que definir informação é uma tarefa difícil, haja vista 

que para ele “informação é um termo que envolve todos os três”, Davenport propõe 

os seguintes conceitos, sintetizados no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1 - Dados, informação e conhecimento 

 
Fonte: Davenport (2002, p. 18). 

 

Em resumo, para Davenport (2002, p. 19): 

 

(...) dados são “observações sobre o estado do mundo”. Informação são 
“dados dotados de relevância e propósito” (Peter Drucker). [...] Pessoas 
transformam dados em informação. [...] Ao contrário dos dados, a 
informação exige análise. [...] Outra característica da informação é ser muito 
mais difícil de transferir com absoluta fidelidade. Conhecimento é a 
informação mais valiosa e, consequentemente, mais difícil de gerenciar. [...] 
Necessita de contexto, significado, interpretação. [...] Alguém refletiu sobre 
o conhecimento, acrescentou a ele sua própria sabedoria, considerou suas 
implicações mais amplas. [...] É a síntese de múltiplas fontes de informação.  
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Diante dessas definições, não é difícil entender por que Davenport (2002, p. 

20) afirma que “a importância do envolvimento humano aumenta à medida que 

evoluímos por esse processo dados—informação—conhecimento”, daí a alegação 

que “Informação e conhecimento são, essencialmente, criações humanas, e nunca 

seremos capazes de administrá-los se não levarmos em consideração que as 

pessoas desempenham, nesse cenário, um papel fundamental.” (DAVENPORT, 

2002, p. 12). 

A gestão da informação é, entre outras coisas, o processo responsável por 

atender às necessidades e demandas informacionais nas organizacionais. Dividida 

em várias etapas inter-relacionadas, como necessidade, busca, recuperação, 

tratamento, análise, uso, disseminação e armazenamento, “parte do pressuposto 

que identificar as necessidades informacionais dos usuários é um diferencial e 

auxilia no processo de tomada de decisão” (SPUDEIT, 2020, online). Daí a 

imprescindibilidade de se conhecer as especificidades dos usuários em relação à 

informação em diferentes contextos. 

É por intermédio da gestão da informação que se canalizam recursos 

econômicos, físicos, humanos e materiais para manusear informação dentro das 

organizações. 

Tarapanoff (2006, p. 22) destaca que “o principal objetivo da gestão da 

informação é identificar e potencializar recursos informacionais de uma organização 

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

a mudanças ambientais”. 

A gestão da informação requer domínio sobre os diferentes tipos de 

informações, a dinâmica de seus fluxos, a cultura informacional e o ciclo de vida de 

cada informação. 

Sobre o ciclo de vida da informação, Wilson (2006) afirma ser esta a 

principal preocupação de uma efetiva gestão da informação. O autor explica que “o 

que acontece depois (do ciclo) depende de muitos fatores, tais como o clima 

organizacional, os sistemas de recompensa, a cultura organizacional e assim por 

diante – todos fora do controle do gestor da informação”. 

Uma crítica que tem sido reiterada aos tradicionais modelos de gestão da 

informação e de gestão do conhecimento é que estes consideram os ambientes 

organizacionais como ambientes harmônicos, distantes do que se observa na 

prática, sem levar em conta os conflitos internos, e que não dão a devida atenção a 
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fatores externos como as políticas públicas, fomentadas pelo Estado “uma visão 

romântica que não corresponde à realidade” (MARQUES, 2020, online). 

 

(...) falta nestas abordagens tradicionais a dimensão do conflito, haja vista 
que a socialização da informação não se dá de forma harmônica, como nos 
modelos. [...] algumas teorias são criadas para análise de um contexto 
específico, mas passam a ser empregadas em diferentes contextos. Daí a 
importância de se perguntar quais são as especificidades dos usuários da 
informação em diferentes contextos. (MARQUES, 2020, online) 

 

A gestão da informação se insere no âmbito dos ativos informacionais das 

organizações, mais especificamente na gestão dos fluxos formais (estruturados), 

“aqueles advindos da própria estrutura organizacional, ou seja, relacionados aos 

processos, atividades e tarefas desenvolvidas que, por sua vez, são baseados em 

padrões, normas, procedimentos e especificações claras, além disso, se apresentam 

de forma registrada em diferentes suportes (papel, digital, eletrônico).” (VALENTIM, 

2010, p. 20). 

Valentim (2010, p. 17) ainda explica que “os fluxos de informação são 

produzidos pelas próprias pessoas e setores de uma organização, em um processo 

naturalmente conduzido a partir das atividades, tarefas e decisões realizadas e que 

tais fluxos são compreendidos como insumo à geração de conhecimento e à tomada 

de decisão”. 

Diante do acima exposto, resta consignado que, assim como nas demais 

unidades, a auditoria interna produz seu próprio fluxo informacional, uma espécie de 

canal - tangível ou intangível, formal ou informal, permanente ou esporádico, 

constante ou intermitente – por onde trafegam os dados e as informações para 

subsidiar a construção de conhecimento e a tomada de decisão. 

O fluxo informacional tradicionalmente aceito pelas teorias de informação é 

baseado na ideia central de que a informação se constitui em um elemento 

(mensagem) que percorre (fluxo) entre dois sujeitos organizacionais, um emissor e 

um receptor. 
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Figura 1 - Fluxo informacional 

 
Fonte: elaborada pelo autor (2022). 

 

A gestão do conhecimento é um processo que tem como foco o capital 

intelectual da organização. Trabalha com mapeamento e reconhecimento dos fluxos 

informais e das necessidades de conhecimento dos sujeitos organizacionais. 

Se a gestão da informação está focada no negócio da organização, a gestão 

do conhecimento tem como cerne o capital intelectual da organização por meio do 

desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada à disseminação do 

conhecimento. 

Na visão de Pillania (2006, p. 120), a “gestão do conhecimento é um 

processo sistemático, organizado, explícito e deliberado que direciona a criação, 

disseminação, aplicação, renovação e atualização do conhecimento para atingir 

objetivos organizacionais”. 

Para Valentim (2020, online), a GC é a “gestão integrada que busca mapear 

os fluxos informais e desenvolver nas pessoas um comportamento voltado à 

apropriação de informações, ao compartilhamento e à socialização de 

conhecimento, visando a troca e, portanto, a construção de novos conhecimentos 

em ambientes organizacionais”. 

Os fluxos informais ou não estruturados são aqueles provenientes de 

vivências e experiências dos sujeitos organizacionais, ou seja, são imbricados às 

relações humanas no contexto organizacional, e ocorrem apoiados na aprendizagem 

organizacional e no compartilhamento de conhecimento (SANTOS; VALENTIM, 

2014, p. 21). 
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Assim como na gestão da informação, o comprometimento humano é fator 

típico da relação entre os fluxos de informação e a geração de conhecimento. 

Davenport e Prusak (1998, p. 19) afirmam que o “conhecimento é a 

informação mais valiosa e, consequentemente, mais difícil de gerenciar”. 

Retomando a dificuldade de se diferenciar os processos de gestão da 

informação e de gestão do conhecimento, Araújo Júnior (2020) afirma que para 

poder ser gerenciado o conhecimento precisa estar expresso e registrado em uma 

base compartilhável. Para esse autor, a gestão do conhecimento envolve ações de 

identificação, registro e compartilhamento do conhecimento. Ele afirma que “são 

registros passíveis de serem coletados, processados, disseminados, armazenados 

ou permutados em base de dados, estabelecendo um típico processo de gestão da 

informação” (ARAÚJO JÚNIOR, 2020, online). 

Dentre os objetivos da gestão do conhecimento, destaca-se melhorar a 

qualidade da tomada de decisão. Para tanto, todo o conhecimento gerado na 

organização precisa ser compartilhado. 

Nesse sentido, Pérez-Montoro Gutiérrez (2008, p. 61-62) enfatiza a 

necessidade de que:  

 

[...] todo conhecimento tácito, explícito, individual, interno e externo 
existente na organização possa se transformar e se converter 
sistematicamente em conhecimento organizacional, acessível e 
compartilhado, para aumentar o conhecimento individual de todos os seus 
membros.  

 

2.2 Relação entre Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento 

 

A gestão da informação e a gestão do conhecimento são modelos 

complementares, interconectados e que buscam melhorar os fluxos informacionais, 

estruturados e não estruturados, existentes nas organizações. 

Conforme já se mencionou anteriormente, é difícil separar quando termina 

um desses processos e começa o outro. Durante o desenvolvimento deste capítulo, 

citaram-se importantes diferenças e semelhanças entre ambos. 

Para Santos e Valentim (2014, p. 28), a principal característica que distingue 

a gestão da informação (GI) da gestão do conhecimento (GC) está no foco de cada 

uma delas. Enquanto a gestão da informação se preocupa com a informação ou 
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conhecimento explicitado, a gestão do conhecimento cuida do conhecimento tácito, 

da aprendizagem e das competências individuais. 

Na mesma linha, Barbosa (2008, p. 14) sintetizou no Quadro 2 reproduzido 

a seguir as diferenças entre a gestão da informação e a gestão do conhecimento. 

Para esse autor, “enquanto a GI focaliza a informação ou o conhecimento registrado, 

a GC destaca o conhecimento pessoal, muitas vezes tácito, e que, para ser 

efetivamente utilizado, antes precisa ser descoberto e socializado”. 

 

Quadro 2 - Comparação entre GI e GC 

 
Fonte: Barbosa (2008, p. 14). 

 

Finalmente, reafirmando a complementaridade e a interconectabilidade entre 

a gestão da informação e a gestão do conhecimento, Davenport e Marchand (2004, 

p. 191) afirmam que “a conversão contínua de conhecimento em informação e de 

informação em conhecimento” é uma condição imposta pela própria necessidade 

dos processos organizacionais. 

 

2.3 Modelos de processos de Gestão da Informação e do Conhecimento 

 

Quando se fala em gestão da informação e do conhecimento, é inevitável se 

falar nos modelos mais conhecidos deste que é um processo utilizado basicamente 
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para otimizar a forma como os usuários identificam suas necessidades 

informacionais, buscam as informações que consideram relevantes para suprir essas 

necessidades e as utilizam no processo de tomada de decisão, seja em qual nível 

hierárquico estejam inseridos. Dentre os modelos citados na literatura da área, 

podemos mencionar McGee e Prusak (1994), Davenport (2002) e Choo (2006). 

Para McGee e Prusak (1994, p. 3), a gestão da informação está relacionada 

à “capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de forma eficaz”. 

Seu modelo é composto por sete etapas: a) identificação das necessidades e 

requisitos de informação; b) coleta/entrada da informação; c) classificação e 

armazenamento da informação; d) tratamento e apresentação da informação; e) 

desenvolvimento de produtos e serviços de informação; f) distribuição e 

disseminação da informação; e g) análise e uso da informação. 

 

Figura 2 - Tarefas do processo de gerenciamento de informações 

 
Fonte: McGee e Prusak (1994, p. 108). 
 

Segundo Davenport (2002, p.173), gestão da informação é “um conjunto 

estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas obtêm, distribuem 

e usam a informação e o conhecimento”. Para ele, o processo de gestão da 

informação é composto por quatro etapas: a) determinação das exigências; b) 

obtenção; c) distribuição; e d) utilização da informação, conforme apresentado na 

Figura 3 a seguir. 
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Figura 3 – Processo de Gerenciamento da Informação 

 
Fonte: Davenport (2002, p. 175). 

 

Ainda com relação à GI, Choo (2006, p. 403) sugere que “a administração da 

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

adquirem, criam, organizam, distribuem e usam a informação”. O autor analisa a 

administração da informação como um ciclo contínuo de seis processos correlatos: 

a) identificação das necessidades de informação; b) aquisição da informação; c) 

organização e armazenamento da informação; d) desenvolvimento de produtos e 

serviços de informação; e) distribuição da informação; e f) uso da informação. A 

Figura 4, a seguir, ilustra esse ciclo. 

 

Figura 4 - Modelo processual de administração da informação 

 
Fonte: Choo (2006, p. 404). 

 

Uma das características comuns a esses três modelos de gestão da 

informação é o fato de que seus autores reconhecem na identificação das 

necessidades informacionais dos usuários a condição fundamental, o primeiro passo 

para uma boa gestão da informação. Para se estruturar programas ou modelos de 
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gestão da informação, faz-se necessário entender as necessidades informacionais 

dos usuários, compreendendo como eles buscam e usam a informação. 

Outra característica partilhada pelos modelos citados é a constatação de que 

a simples existência da informação não é suficiente para que os gestores tomem 

decisões melhores, e sim o seu uso. 

Conforme evidenciaram Carvalho e Araújo Júnior (2014), os modelos de 

Davenport e Choo partem do pressuposto de que a informação existe e, além de 

existir, está disponível, afirmação que pode ser estendida ao modelo de McGee e 

Prusak. 

Uma definição de GI que nos parece bastante esclarecedora é a de 

Woodman para quem gestão da informação pode ser definida como todas as ações 

relacionadas à “obtenção da informação adequada, na forma correta, para a pessoa 

indicada, a um custo adequado, no tempo oportuno, em lugar apropriado, para tomar 

a decisão correta.” (PONJUAN DANTE, 1998, p. 135). 

A abordagem ecológica da informação proposta por Davenport (2002), no 

sentido de potencializar o processo de gestão da informação, sugere que as 

organizações sejam vistas como ecossistemas (daí o nome “ecologia da 

informação”), compostos por ambientes sobrepostos e interdependentes, os quais o 

autor classifica como ambiente externo, organizacional e informacional, esse último 

inserido nos demais. 

 

[...] ecologia da informação, enfatiza o ambiente da informação em sua 
totalidade, levando em conta os valores e as crenças empresariais sobre 
informação (cultura); como as pessoas realmente usam a informação e o 
que fazem com ela (comportamento e processos de trabalho); as 
armadilhas que podem interferir no intercâmbio de informações (política); e 
quais sistemas de informação já estão instalados apropriadamente (sim, por 
fim a tecnologia). (DAVENPORT, 2002, p. 12). 
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Figura 5 - Modelo ecológico para o gerenciamento da informação 

 
Fonte: Davenport (2002, p. 51). 

 

No modelo proposto por Davenport, os ambientes informacional, 

organizacional e externo sobrepõem-se e afetam uns aos outros, mesmo que 

pareçam muito distintos. As iniciativas informacionais podem envolver os três. 

O ambiente informacional é o núcleo da abordagem ecológica. Abrange os 

seis componentes mais críticos — estratégia, política, comportamento/cultura, staff, 

processos e arquitetura. 

� Estratégia da informação: deve envolver a alta administração e responder 

à seguinte questão: "O que queremos fazer com a informação nesta 

empresa?"; 

� Política da informação: envolve o poder proporcionado pela informação e 

as responsabilidades da direção em seu gerenciamento e uso; 

� Cultura e comportamento em relação à informação: o comportamento 

em relação à informação forma a cultura informacional de uma empresa. 

Essa cultura determina se os envolvidos valorizam a informação, se a 

compartilham por meio das barreiras organizacionais, trocam-na interna e 

externamente; 
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� Equipe da informação: as pessoas ainda são os melhores 'meios' para 

identificar, categorizar, filtrar, interpretar e integrar a informação. Os 

melhores ambientes informacionais não automatizam o papel do homem; 

� Processos de administração informacional: mostra como o trabalho é 

feito. Facilita as muitas maneiras como se identifica, adquire, compreende 

e atua sobre a informação; 

� Arquitetura da informação: um guia para estruturar e localizar a 

informação dentro de uma organização. 

O ambiente organizacional é composto pela posição global dos negócios 

(que influencia e é influenciada pela estratégia da informação), pelos investimentos 

em tecnologia (um enfoque voltado demais para a tecnologia pode verdadeiramente 

'expulsar' a informação e limitar o pensamento criativo sobre como a informação 

pode ser montada e estruturada) e pela distribuição física. 

A distribuição física afeta o uso e o gerenciamento da informação à medida 

que a proximidade física aumenta a frequência da comunicação em grupo. 

Trocamos mais informações com colegas que estão no mesmo espaço físico, um 

desafio em tempos de pandemia e home office. 

O ambiente externo é afetado por novas regulamentações governamentais, 

novas exigências de clientes/usuários e pelas atitudes imprevisíveis da 

concorrência. 

No setor público, onde está inserida a UFRN, é preciso dar especial atenção 

às novas regulamentações governamentais sob pena de se incorrer em 

impropriedades sujeitas às sanções administrativas, civis e até penais. 

O modelo ecológico proposto por Davenport não se concentra na tecnologia, 

“baseia-se na maneira como as pessoas criam, distribuem, compreendem e usam a 

informação” (DAVENPORT, 2002, p. 14). 

Em outras palavras, o que o modelo propõe e que se alinha com as 

pretensões desta pesquisa é que os destinatários dos trabalhos de auditoria 

participem do processo como um todo, afinal de contas é para eles que se destinam 

as informações contidas nos relatórios e nas demais formas utilizadas para a 

comunicação dos resultados. 

Desde que a auditoria interna passou a planejar suas ações com base no 

gerenciamento dos riscos organizacionais, os gestores têm participação efetiva no 

processo, haja vista que a classificação dos riscos é feita por eles.  
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Segundo Davenport, administradores que possuem uma abordagem 

ecológica acreditam que: 

 

• a informação não é facilmente arquivada em computadores — e não é 
constituída apenas de dados; 

• quanto mais complexo o modelo de informação, menor será sua 
utilidade; 

• a informação pode ter muitos significados em uma organização; 
• a tecnologia é apenas um dos componentes do ambiente de informação 

e frequentemente não se apresenta como meio adequado para operar 
mudanças.” (DAVENPORT, 2002, p. 14). 

 

Por diversas vezes o autor deixa clara a importância atribuída aos usuários 

no processo de gerenciamento informacional. Por exemplo, quando afirma que 

“Informação e conhecimento são, essencialmente, criações humanas, e nunca 

seremos capazes de administrá-los se não levarmos em consideração que as 

pessoas desempenham, nesse cenário, um papel fundamental.” (DAVENPORT, 

2002, p. 12). 

Também alerta para não cair na armadilha da “engenharia da máquina” em 

que tudo se resolve com tecnologia da informação em detrimento, inclusive, do fator 

humano, o que ocorre na maioria das empresas que, em relação ao gerenciamento 

de informações, “aplicam tecnologia aos problemas informacionais e procuram usar 

os métodos de máquina/engenharia para transformar dados em algo útil.” 

(DAVENPORT, 2002, p. 43). 

Do mesmo modo, Davenport (2002) destaca o uso da informação como a 

etapa mais importante do processo de gerenciamento informacional quando afirma 

que “é o uso da informação, e não a sua simples existência, que possibilita aos 

gestores a tomada de decisões mais acertadas acerca dos produtos e processos 

produzidos pela organização”.  

No mesmo sentido, Beal (2004, p. 45) declara que “o uso representa a etapa 

mais importante de todo o processo de gestão da informação, permitindo às pessoas 

interagir melhor com o ambiente que as cerca com base na informação adquirida”. 

Voltando a Davenport (2002), sua ecologia da informação possui quatro 

atributos-chave, são eles: 

� a integração dos diversos tipos de informação: a ecologia da 

informação floresce na diversidade informacional; 
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� o reconhecimento de mudanças evolutivas: a ecologia informacional 

muda constantemente, o que significa que os sistemas de informação 

devem ser flexíveis; 

� a ênfase na observação e na descrição: compreensão dos processos 

existentes antes de projetar os novos. Identificar como a informação é 

reunida, compartilhada e utilizada hoje, e o que se pode aprender com 

ela. Sabe-se muito pouco sobre o uso da informação nas organizações, e 

o primeiro passo é observar as 'espécies' (usuários da informação) 

relevantes em seu habitat natural; 

� a ênfase no comportamento pessoal e informacional: não apenas 

oferecer informação, mas também facilitar seu uso efetivo. Ajudar os 

indivíduos a procurar, compartilhar, estruturar e dar sentido à informação. 

Davenport (2002, p. 49) destaca que, “no passado, os fornecedores de 

informação centravam a atenção quase exclusivamente na produção e na 

distribuição da informação, sem que ninguém se preocupasse com o que os 

usuários faziam com ela depois de recebê-la”. 

Imagine um trabalho de auditoria que dura em média de três a quatro 

meses. O passo seguinte à conclusão dos exames é a comunicação dos resultados 

que se dá por meio do relatório de auditoria que é precedido de uma reunião entre a 

equipe de auditoria, o reitor da universidade e os gestores da(s) unidade(s) 

auditada(s). Emitido o relatório e enviado às unidades interessadas, os auditores 

devem concentrar seus esforços em ajudar os destinatários a dar sentido à 

informação. 

Na administração baseada em fatos, as decisões, sempre que possível, são 

fundamentadas em provas concretas. Mesmo considerando que os fatos não devem 

banir completamente a intuição bem-informada, deve-se estabelecer um equilíbrio 

entre os dois. 

 

2.4 Princípios de Produção de Informações Estratégicas 

 

Uma informação estratégica atende às necessidades do seu usuário. É 

precisa e relevante para o processo decisório. 

Para tanto, registros ou fatos sem relação entre si, “em estado puro”, de fácil 

estruturação, transferência e armazenamento, os quais denominamos de dados, são 
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dotados de relevância e propósito, organizados e contextualizados, processados por 

algum tipo de tratamento coerente e significativo, transformando-se em informação. 

Neste trabalho, optou-se por utilizar o modelo de produção de informações 

estratégicas proposto por Platt (1974) por ser mais focado no processo e nas etapas 

da produção de informações. Tal modelo pode ser adotado nas etapas da auditoria 

interna, pois está voltado à produção de informações direcionadas ao processo 

decisório. 

Platt (1974) afirma que é possível um indivíduo agrupar um número de fatos, 

cada um dos quais significando quase nada em si mesmo, e obter um quadro 

significativo apenas com a operação de reuni-los. 

 

[...] temos uma massa de dados para exame. Alguns são válidos, outros 
nada têm a ver com o caso, outros se relacionam remotamente com o 
assunto. Alguns são verdadeiros, outros falsos, e outros parcialmente 
verdadeiros. Em cada caso, os dados devem ser (1) selecionados, (2) 
avaliados, (3) interpretados e (4) integrados, isto é, formula-se uma hipótese 
ou uma explicação que permita compor um quadro coerente da situação, 
mostrando a relação entre as partes, (5) tirar conclusões e verificá-las, (6) o 
quadro final e as conclusões devem ser apresentados clara e corretamente, 
com a devida ênfase e com indicações ao leitor do grau de confiança das 
diversas partes do relatório (PLATT, 1974, p. 83). 

 

Carvalhal e Araújo Júnior (2016) adaptaram os princípios propostos por Platt 

(1974), que tiveram origem nas organizações militares, para aplicação no ambiente 

organizacional. 

i. Objetivo: planejamento da coleta de informações, a partir da identificação 

dos clientes e dados a serem coletados; 

ii. Simplicidade: coleta de informações com os clientes para atender às 

demandas de interesse do departamento comercial e/ou de outros 

departamentos da organização; 

iii. Unidade e Comando: identificação do responsável pela recepção, análise 

e decisão das ações a serem desencadeadas para o cumprimento dos 

objetivos organizacionais; 

iv. Ofensiva: aferição da satisfação do cliente para prospectar oportunidades 

de ação em relação à concorrência; 

v. Manobra: oferta de produtos e serviços formatados por meio das 

atividades de unidade de comando e ofensiva, subsidiando a organização 

em suas ações concorrenciais; 
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vi. Massa: integração dos setores da organização para a fidelização da 

clientela, possibilitando a criação de uma estratégia de longo prazo; 

vii. Economia de Forças: potencialização dos esforços das equipes de 

colaboradores da organização para cumprir os objetivos e as metas 

organizacionais; 

viii. Surpresa: proposição de ações e projetos inovadores para atrair 

potenciais clientes; 

ix. Segurança: definição prévia dos acessos às informações pelos decisores 

na organização, promovendo a segurança dos dados inseridos no sistema 

com hierarquia de senhas, validação e limitação de alteração desses 

dados. 

O processo de produção de informações estratégicas proposto por Platt 

(1974) e apresentado na Figura 6 a seguir é estruturado em atividades e possui sete 

fases: 

� Fase 1 – Levantamento geral: consiste no levantamento completo de 

informações a respeito de um tema, considerando o planejamento para a 

condução do trabalho; 

� Fase 2 – Definição de termos: é imprescindível clareza tanto para o 

emissor quanto para o receptor das informações, definindo de forma precisa o 

que se espera e o que não se espera como resultado da análise de 

determinado tema; 

� Fase 3 – Coleta de informes: agrupar todas as informações imediatamente 

disponíveis, como também as que precisam ser coletadas em outros campos 

ou fontes ligadas ao contexto; 

� Fase 4 – Interpretação dos informes: os informes coletados devem ser 

interpretados em relação ao tema analisado, no contexto em que está 

inserido. Ressalta-se que à medida que o trabalho avança, podem ocorrer 

modificações de interpretação a depender das fases seguintes; 

� Fase 5 – Formulação de hipóteses: a partir da interpretação dos informes, 

hipóteses podem ser formuladas e serão testadas no desenvolvimento das 

análises; 

� Fase 6 – Conclusões: as análises destinam-se a sustentar ou não a 

hipótese estabelecida anteriormente; 



39 

� Fase 7 – Apresentação: emissão de relatório final com grau de certeza a 

cada afirmação, objetivando a compreensão das informações coletadas, 

análises realizadas e conclusões alcançadas para subsidiar o tomador de 

decisões. 

 

Figura 6 - Fluxograma para a produção de informações 

 
Fonte: Platt (1974). 

 

Assim, buscou-se verificar o grau de aderência dos procedimentos e 

produtos da auditoria interna aos Princípios de Produção de Informações 

Estratégicas (PPIE), método clássico proposto por Platt (1974). 
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3 ESTUDOS DO COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

 

Os estudos do comportamento informacional são realizados com o intuito de 

identificar as necessidades de informação de um indivíduo ou de um grupo de 

indivíduos ou, ainda, para apontar se essas necessidades estão sendo satisfeitas 

adequadamente, ou seja, até onde os serviços de informação oferecidos respondem 

a essas demandas. 

São estudos iniciados na década de 1970 e marcados pela mudança de 

paradigma, de uma orientação focada em sistemas para uma orientação voltada ao 

usuário. 

Segundo Cardoso (1996, p. 74): 

 
Na década de setenta entra em cena um personagem que redireciona 
o enfoque da ciência da informação: o usuário. Sua introdução em um 
contexto que pretendia se aproximar das hard sciences decorre da 
necessidade de conhecer o público ao qual se destinavam os 
serviços informacionais - como esse público se comportava na 
produção, na demanda e na divulgação de informações. Com a 
presença dos usuários, as ciências humanas e sociais passam a 
contribuir também com seus métodos e práticas para a composição 
dessa ciência emergente. 

 

Conforme destaca Choo (2006), na orientação centrada em sistemas, a 

informação é objetiva, “residente num documento ou sistema”. Já para uma 

orientação centrada no usuário, a informação é subjetiva, “residente na mente dos 

usuários e só é útil quando o usuário cria um sentido para ela”. 

Os estudos do comportamento informacional de usuários apresentam uma 

característica que Belkin4 apud Choo (2006) chamou de estado anômalo do 

conhecimento. Este ocorre quando os que buscam a informação são quase sempre 

incapazes de especificar suas necessidades, já que não conseguem expressar 

prontamente o que não sabem ou o que está faltando. 

A importância dos estudos relacionados a esse tema é corroborada pela 

definição proposta por Teruel (2005) para quem: 

 

 

 

                                                           
4  BELKIN, N. J. et al. Ask for Information Retrieval. Part 1: Background and Theory. Journal et 

Documentation, v. 38, n. 2, 1982. 



41 

El estúdio de los usuarios de la información constituye un conjunto de 
investigaciones cuyos resultados permiten planificar y mejorar los sistemas 
de información. En general, la observación sistemática del usuario ofrece 
una herramienta de gran valor para tomar decisiones tanto desde el punto 
de vista de la gestión de las unidades de información como desde la 
perspectiva del bibliotecario o documentalista que día a día atiende sus 

peticiones. (TERUEL, 2005, p. 23). 

 

Cunha, Amaral e Dantas (2015, p. 38, grifo nosso) destacam dentre as 

inúmeras razões para a realização dos estudos de usuários: 

 

[...] aprimorar a tomada de decisão no processo administrativo da 
organização, planejar serviços e treinamentos de usuários, redistribuir 
recursos financeiros e humanos, identificar os tipos de usuários, identificar 
as necessidades de informação dos diversos segmentos de usuários, 
estabelecer prioridades com relação às necessidades de informação dos 
usuários, conhecer o nível de satisfação dos usuários, identificar os hábitos 
dos usuários perante a informação, avaliar os produtos/serviços oferecidos, 
identificar o impacto produzido com os produtos ou serviços implantados, 
explicar um fenômeno relacionado à informação e entender o 
comportamento dos usuários em sua interação com a informação. 

 

Muitas das razões apontadas para a realização dos estudos do 

comportamento informacional de usuários são também objetivos do novo paradigma 

da atividade de auditoria interna governamental. Na perspectiva de órgão de 

avaliação e de consultoria, é imperioso que a unidade identifique as necessidades 

informacionais dos usuários de suas informações justamente para que seus serviços 

respondam a essas demandas, aumentando, por consequência, a relevância que é 

atribuída ao seu trabalho. 

Em seu percurso rumo ao modelo multifacetado de comportamento 

informacional, Choo (2006) concluiu que, durante a busca de informações, 

manifestam-se alguns comportamentos típicos, como identificar e selecionar as 

fontes, articular um questionário, uma pergunta ou um tópico, extrair a informação, 

avaliar a informação e estender, modificar ou repetir a busca. 

Outro fator relevante no modelo proposto por Choo (2006) é que o autor 

considerou na sua formulação a abordagem cognitiva de criação de significado 

desenvolvida e aplicada por Brenda Dervin5, as reações emocionais que 

                                                           
5  DERVIN, B. Information as a user construct: the Relevance of Perccived Information Needs to 

Synthesis and lnterpretation". In: WARD, W. A.; REED, L. A. (orgs.). Knowledge structure and 
use: implications for synthesis and lnterpretation Filadélfia: Tem pie Univcrsity Press, 1983. 
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acompanham o processo de busca da informação identificadas por Carol Kuhlthau6 

e as dimensões situacionais do ambiente em que a informação é usada propostas 

por Robert Taylor7. 

O modelo proposto por Choo (2006) para o estudo do comportamento 

informacional mostra que os ciclos de busca e uso da informação estão inseridos em 

um ambiente de processamento da informação constituído das estruturas cognitivas 

e disposições emocionais do indivíduo e de um ambiente mais amplo de uso da 

informação, determinado pelas condições do meio profissional ou social em que a 

informação é usada. 

Esse modelo destaca três importantes propriedades da busca e do uso da 

informação: 

i. O uso da informação é construído, porque é o indivíduo que insufla 

significado e energia à informação fria; 

ii. O uso da informação é situacional. O meio social ou profissional, a 

estrutura dos problemas enfrentados pelo grupo, o ambiente e o modo 

de resolver os problemas se combinam para estabelecer um contexto 

para o uso da informação; 

iii. O uso da informação é dinâmico em dois sentidos complementares. A 

necessidade, a busca e o uso da informação ocorrem em ciclos 

recorrentes, que interagem sem ordem predeterminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  KUHLTHAU, C. C. Inside the search process: information seeking from the user's perspective. 

Journal of The American Society for Information Science, v.4, n.5, 1991. 
7  TAYLOR, R. S. Information use environments. In: DERVIN, B.; VOIGT, M. J. (orgs.). Progress in 

Communication Science. Norwood: Ablcx Publishing, 1991. 
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Figura 7 - Modelo de uso da informação 

 
Fonte: Choo (2006, p. 114). 

 

A importância dos estudos de usuários da informação para a atividade de 

auditoria interna da UFRN pode ser comprovada pela relevância de algumas 

questões para as quais não há respostas definitivas até o momento. Por exemplo: 

1. O que os gestores esperam da atividade de consultoria prestada pela 

unidade de auditoria interna? Essa expectativa pode ser atendida pela 

unidade, haja vista as limitações impostas pela legislação e pelas 

determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) que impedem a 

auditoria de praticar atos de gestão? 

2. Os usuários das informações geradas na unidade de auditoria interna 

acreditam que essas informações auxiliam no processo de tomada de 

decisões?  Esses usuários sentem-se à vontade para demandar a unidade 

de auditoria interna? E quando são provocados pela auditoria interna? O 

que sentem quando recebem uma notificação dessa unidade? 

3. A auditoria interna da UFRN está preparada para atender a essa nova 

atribuição em função da formação acadêmica dos servidores que compõem 
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o quadro de auditores, da grande rotatividade de servidores pela falta de 

uma política de retenção de pessoal e pelas demais condições de 

trabalho? 

4. Qual a percepção dos novos integrantes sobre as atividades da auditoria 

interna e os ativos informacionais produzidos pela unidade? 

 

Conhecer as necessidades informacionais dos seus usuários, responsáveis 

pelas decisões em longo prazo na UFRN, permitirá a construção de produtos 

informacionais de auditoria que atendam a essas necessidades e, 

consequentemente, que contribuam para a melhoria da prestação de serviços à 

sociedade. 
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4 AUDITORIA: ORIGEM, EVOLUÇÃO E ESTADO DA ARTE 

 

A verificação dos registros contábeis visando observar sua exatidão e 

veracidade marcou a origem da atividade de auditoria. 

Os conceitos mais antigos relacionam a atividade de auditoria à ciência 

contábil, como o apresentado por Hanson (1955 apud SÁ, 2000, p.24), para quem 

auditoria é “o exame de todas as anotações contábeis, a fim de comprovar sua 

exatidão, assim como a veracidade dos estados ou situações que as ditas 

anotações produzem”. 

Nos termos de Lopez (1989 apud SÁ, 2000, p. 25), “as palavras auditoria ou 

censura de contas se relacionam com a revisão e verificação de documentos 

contábeis, registros, livros e listagens de contas, utilizadas no processo de captação, 

representação e interpretação da realidade econômico-financeira da empresa”. 

Mautz (1975, p. 13), por sua vez, considera que “a auditoria se preocupa 

com a verificação de elementos contábeis e em determinar a exatidão e a fidelidade 

das demonstrações e relatórios contábeis”. 

Observa-se que os conceitos apresentados anteriormente analisam a 

atividade de auditoria do ponto de vista estritamente contábil, o que é perfeitamente 

compreensível, haja vista que foi dessa forma que a atividade em questão foi vista 

durante séculos. Apenas com o passar do tempo, seu campo de atuação foi 

ampliado. 

Sá (2000, p. 25) cunhou um conceito de auditoria com base em sua vasta 

experiência nas áreas de contabilidade, economia e administração. Para ele: 

 

[...] auditoria é uma tecnologia contábil aplicada ao sistemático exame dos 
registros, demonstrações e de quaisquer informes ou elementos de 
consideração contábil visando apresentar opiniões, conclusões, críticas e 
orientações sobre situações ou fenômenos patrimoniais da riqueza aziendal, 
pública ou privada, quer ocorridos, quer por ocorrer ou prospectados e 
diagnosticados. 

 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) também 

conceitua a atividade de auditoria com viés estritamente contábil, como se observa 

no trecho extraído da Norma Brasileira de Contabilidade - Técnicas de Auditoria 

Independente (NBC - TA) 200: 

 



46 

Atividade que tem por objetivo aumentar o grau de confiança nas 
demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado 
mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as 
demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro 
aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, 
essa opinião expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a 
estrutura de relatório financeiro. A auditoria conduzida em conformidade 
com as normas de auditoria e exigências éticas relevantes capacita o 
auditor a formar essa opinião. (CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE, 2016, p. 2) 

  

A classificação da auditoria depende do tratamento que se dá ao seu objeto. 

Sá (2000, p. 44) sintetiza a classificação da chamada auditoria aplicada ou prática, 

aquela efetivamente executada: 

 

Quadro 3 - Classificação da auditoria aplicada ou prática (executada) 

Quanto ao processo indagativo 
Geral ou de balanços 
Analítica ou detalhada 

Quanto à forma de intervenção 
Interna 

Externa ou independente 

Quanto ao tempo 
Contínua 
Detalhada 

Quanto à natureza 
Normal 

Especial 

Quanto ao limite 
Total 

Parcial 
Fonte: Sá (2000, p. 44). 

 

Apesar da ligação da atividade de auditoria com a ciência contábil, o objetivo 

daquela não a credencia como ramo desta, mas como uma de suas aplicações, cuja 

generalização permite considerá-la como autônoma. 

Atualmente, mesmo a auditoria financeira ou de demonstrações contábeis 

não se limita à simples verificação. Como destaca SÁ (2000, p. 28), “verificar sem 

interpretar, sem orientar, sem criticar é tarefa sem expressão e não atende aos 

interesses da administração científica”. 

Atestar a veracidade dos registros, sem analisar o impacto destes para o 

cumprimento da missão institucional, não contribui para o aperfeiçoamento da 

gestão, seja a organização auditada privada ou pública. 
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4.1 Auditoria Governamental 

  

Quando se trata de auditoria governamental, uma especialização dentro do 

campo da auditoria, em especial a auditoria interna do Poder Executivo Federal, os 

conceitos inseridos em normas que regulamentam essa atividade também sofreram 

evolução nos últimos anos, desde a promulgação da Instrução Normativa nº 01/2001 

da Secretaria Federal de Controle Interno, à época vinculada ao Ministério da 

Fazenda, até a edição da Instrução Normativa nº 03/2017 do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), hoje o órgão central do 

sistema de controle interno do poder executivo federal. 

O conceito que norteou a atividade de auditoria do Poder Executivo Federal 

por quase duas décadas estava contido na Instrução Normativa SFC nº 01/2001 cujo 

teor transcreve-se a seguir: 

 

A auditoria é o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos 
processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre uma 
situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou 
legal. Trata-se de uma importante técnica de controle do Estado na busca 
da melhor alocação de seus recursos, não só atuando para corrigir os 
desperdícios, a improbidade, a negligência e a omissão e, principalmente, 
antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados 
pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos 
(BRASIL, 2001, online). 

 

Esse conceito serviu de base para, entre outras coisas, definir as atividades 

típicas do cargo de Auditor do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação (PPCTAE), Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, nas quais estão 

inseridos os auditores das IFES (BRASIL, 2005). 

Em 2017, a CGU editou a Instrução Normativa nº 03/2017, que aprovou o 

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal. Essa norma apresentou um conceito muito mais enxuto da 

atividade de auditoria governamental, como pode ser observado a seguir: 

 

1. 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 (BRASIL, 2017c, p. 4). 
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Atente que o marco legal dessa guinada é a Instrução Normativa CGU nº 

03/2017, que, conforme se mencionou anteriormente, apresenta um conceito mais 

simples e voltado à governança, à gestão de riscos e à avaliação dos controles 

internos, com base na concepção de auditoria propalada pelo Instituto dos Auditores 

Internos do Brasil (IIA-Brasil)8. 

 

A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e 
consultoria, criada para agregar valor e melhorar as operações de uma 
organização. Ela auxilia a organização a atingir seus objetivos a partir da 
aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à avaliação e 
melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e 
governança. (IIA, [2022a], online). 

 

Também podem ser extraídos da IN CGU nº 03/2017 os conceitos de 

serviços de avaliação e consultoria, novos paradigmas da atividade de auditoria 

interna governamental. Segundo a norma em comento: 

 

19. Os trabalhos de avaliação dos processos de gestão de riscos e 
controles pelas UAIG devem contemplar, em especial, os seguintes 
aspectos: adequação e suficiência dos mecanismos de gestão de riscos e 
de controles estabelecidos; eficácia da gestão dos principais riscos; e 
conformidade das atividades executadas em relação à política de gestão de 
riscos da organização. (BRASIL, 2017c, p. 6, grifo nosso). 

 

Ainda de acordo com a IN CGU nº 03/2017: 

 

18. [...] os serviços de consultoria representam atividades de assessoria e 
aconselhamento, realizados a partir da solicitação específica dos gestores 
públicos. Os serviços de consultoria devem abordar assuntos estratégicos 
da gestão, como os processos de governança, de gerenciamento de riscos 
e de controles internos e ser condizentes com os valores, as estratégias e 
os objetivos da Unidade Auditada. Ao prestar serviços de consultoria, a 
UAIG não deve assumir qualquer responsabilidade que seja da 
Administração. (BRASIL, 2017c, p. 6, grifo nosso). 

 

O Quadro 4 a seguir resume as principais mudanças no paradigma da 

auditoria interna ocorridas nos últimos anos. 

 

 

 

 

                                                           
8  Sigla em inglês da expressão The Institute of Internal Auditors. 
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Quadro 4 - Mudanças no paradigma do auditor interno 

Características ANTIGO paradigma ATUAL paradigma 

Foco da auditoria interna Controle interno Risco do negócio 

Resposta da auditoria 
interna 

Reativo, depois do fato, não 
contínuo, observador de 
planos e iniciativas de 

planejamento estratégico 

Proativo, em tempo real, 
monitoramento contínuo, 

participantes da estratégia 

Avaliação de risco Fatores de risco Planejamento de cenário 

Testes de auditoria 
interna Controles importantes Riscos importantes 

Métodos de auditoria 
interna 

Ênfase na extensão do teste 
detalhado de controles 

Ênfase na importância da 
cobertura de riscos de 
negócio abrangentes 

Auditoria interna Controle interno robusto Gestão de riscos 

Recomendações 
Custo-benefício 
eficiente/eficaz 

Evitar, diversificar, 
compartilhar, transferir, 
controlar, aceitar risco 

Relatórios de auditoria 
interna 

Voltados para controles 
funcionais 

Voltados para riscos do 
processo 

Papel da auditoria interna 
na organização 

Função de avaliação 
independente 

Gerenciamento integrado de 
risco e governança 

corporativa 

Fonte: adaptado de Somos Auditores (2020). 

 

Segundo o IIA-Brasil ([2022b], online), a missão da auditoria interna é 

“aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação (assurance), 

assessoria (advisory) e conhecimento (insight) objetivos baseados em riscos”. 

No cenário atual, é importante para a auditoria interna entender o contexto 

corporativo sobre governança, ou seja, a razão pela qual as organizações existem, 

antes de se prender à simples verificação da conformidade das operações com 

normas e regulamentos. As organizações existem para gerar valor para as partes 

relacionadas. No caso da UFRN, seus usuários diretos, estudantes e servidores, e 

indiretos, a sociedade de maneira geral, quem de fato financiam suas atividades e 

dela esperam uma contrapartida de qualidade. 

Qual a razão da existência de uma unidade de auditoria interna que se 

presta apenas a verificar a conformidade das ações da gestão com leis e 

regulamentos e não se ocupa de verificar se a organização está cumprindo sua 

missão institucional? 
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Esse comportamento vai de encontro à recomendação do Conselho da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico9 (OCDE, 2017) 

sobre integridade pública: livrar os processos de controles que não sejam eficientes. 

De acordo com as Orientações Práticas da Controladoria-Geral da União 

(BRASIL, 2019, online): 

 

Toda Unidade de Auditoria Interna Governamental deve comunicar os 
resultados dos seus trabalhos, tendo em vista que é por meio da 
comunicação que a atividade de auditoria interna promove mudanças 
positivas nas Unidades Auditadas e, consequentemente, agrega valor à 
gestão. Esses resultados devem ser construídos com base: 
a) nas análises realizadas pela equipe de auditoria; 
b) nas informações e esclarecimentos prestados pela gestão; 
c) nas possíveis soluções discutidas com a Unidade Auditada. 

 

Essa comunicação dos resultados ocorre eminentemente por meio das 

reuniões de busca conjunta de soluções e dos relatórios de auditoria. 

Observa-se a ênfase na fase da comunicação dos resultados. Entretanto, o 

que a abordagem ecológica para o gerenciamento das informações propõe é a 

participação de todos os atores nas diversas fases do processo de auditoria, 

principalmente no planejamento das ações, o que vai permitir a construção de 

produtos informacionais de auditoria que atendam às necessidades informacionais 

dos tomadores de decisão na UFRN. 

 

4.2 Governança, gestão de riscos e controles internos 

 

Entende-se por governança os mecanismos de compartilhamento e 

contenção de poder. Não como algo limitador, mas sim como garantia do exercício 

do poder em obediência às estratégias definidas de maneira colegiada. Como um 

síndico que trabalha para pôr em prática as decisões da assembleia geral do 

condomínio, utilizando-se da estrutura posta à sua disposição para atingir os 

resultados pretendidos pelos condôminos. Desse modo, entende-se que a 

governança interessa a todas as partes relacionadas. 

Segundo a International Federation of Accountants (IFAC), a necessidade de 

tornar o Estado mais eficiente, especialmente após a crise fiscal dos anos 1980, foi o 

ponto de partida para as discussões sobre governança no setor público e que 

                                                           
9  Traduzido de Organization For Economic Cooperation And Development (OECD). 
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resultaram na fixação dos princípios básicos das boas práticas de governança nas 

organizações públicas: transparência, integridade e prestação de contas (IFAC, 

2001).  

No Brasil, o chamado “Decreto de Governança10” acrescentou aos acima 

citados princípios da governança pública, em seu artigo 3º, a capacidade de 

resposta, a confiabilidade, a melhoria regulatória e a responsabilidade. 

Ainda segundo o IFAC (2001), governança compreende a estrutura 

(administrativa, política, econômica, social, ambiental, legal etc.) que garante que os 

resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados.  

Na visão do Tribunal de Contas da União (2014), a boa governança é aquela 

que permite alcançar os resultados em conformidade com o arcabouço normativo, 

por meio da autocontenção, do equilíbrio de poder.  

Observa-se que o Tribunal não está preocupado apenas com o alcance dos 

resultados, mas também com a conformidade entre as ações para a obtenção 

desses resultados e a estrutura normativa vigente.  

De acordo com o Plano Estratégico do TCU, governança é: 

 

um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sociedade, alta 
administração, servidores ou colaboradores e órgãos de controle. Em 
essência, a boa governança pública tem como propósitos conquistar e 
preservar a confiança da sociedade, por meio de conjunto eficiente de 
mecanismos, a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre 
alinhadas ao interesse público. (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2011, 
online) 

 

A governança no setor público está relacionada ao exercício do poder nas 

organizações públicas, nas quais os agentes executivos (servidores públicos) 

operam o aparelho do Estado para atender aos interesses da sociedade (principal). 

É a materialização da “Teoria da Agência”. 

Em 2019, o Decreto nº 10.531/2019 estabeleceu como diretriz “aprimorar a 

governança pública, com foco na entrega efetiva de serviços ao cidadão e na 

melhoria do ambiente de negócios, garantindo a soberania e promovendo os 

interesses nacionais”. 

                                                           
10  Decreto nº 9.203/2017, de 22 de novembro de 2017. 
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A governança também se preocupa com a qualidade do processo decisório 

e sua efetividade; em como obter o maior valor possível; como, por quem e por que 

as decisões foram tomadas; e se os resultados esperados foram alcançados. 

Outro ponto importante na relação entre a auditoria interna e a gestão das 

organizações é o gerenciamento de riscos corporativos, um processo que tem 

avançado na administração pública brasileira e que possibilita que as decisões 

sejam baseadas em evidências e na adequada avaliação dos riscos, evitando o 

improviso e facilitando o atingimento dos objetivos. 

Gestão ou gerenciamento de riscos é o “processo para identificar, analisar, 

avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações a fim de fornecer 

razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização” (BRASIL, 2017c, 

p.34).  

Não se trata apenas de conformidade, e sim de uma prática de gestão. 

Gerenciar riscos é gerenciar o futuro. É diferente de gerenciar problemas que já 

ocorreram, o passado. É estar atento aos sinais que antecipam as incertezas.  

De acordo com a ISO 31000:2018, risco é o efeito da incerteza nos 

objetivos. É a possibilidade de um evento ocorrer e afetar negativamente a 

realização dos objetivos da organização. É a exposição à perda ou a um efeito 

adverso que pode impactar a condição da organização de atingir seus objetivos 

(ABNT, 2018). 

Os riscos devem ser identificados, avaliados e tratados em função da 

probabilidade da sua ocorrência e do impacto que o evento pode gerar na 

consecução dos objetivos da organização. 

O TCU (2018) estabelece os dez passos para uma boa gestão de riscos: 

1.  Decida gerenciar riscos de forma proativa; 

2.  Aprenda sobre gestão de riscos; 

3.  Defina papéis e responsabilidades; 

4.  Estabeleça a política de gestão de riscos; 

5.  Defina o processo de gestão de riscos; 

6.  Identifique os riscos-chave; 

7.  Trate e monitore os riscos-chave; 

8.  Mantenha canais de comunicação com as partes interessadas; 

9.  Incorpore a gestão de riscos aos processos organizacionais; 

10. Avalie e aprimore a gestão de riscos. 
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Segundo o Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission - Enterprise Risk Management (COSO - ERM), o gerenciamento de 

riscos corporativos é um processo conduzido em uma organização pelo conselho de 

administração, diretoria e demais empregados, aplicado no estabelecimento de 

estratégias, formuladas para identificar em toda a organização eventos em potencial, 

capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatível com o 

apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos 

seus objetivos. (COSO, 2017) 

A estrutura do COSO ERM apresenta um conjunto de princípios organizados 

em cinco componentes inter-relacionados: governança e cultura, estratégia e 

definição de objetivos, performance, análise e revisão e informação, comunicação e 

divulgação, conforme observado na Figura 8 a seguir. Desses componentes, o que 

trata de informação, comunicação e divulgação mantém relação direta com a 

proposta desta pesquisa. 

Ainda de acordo com o sumário executivo do COSO ERM (2017, p. 6): 

 
O gerenciamento de riscos corporativos demanda um processo contínuo de 
obtenção e compartilhamento de informações precisas, provenientes de 
fontes internas e externas, originadas das mais diversas camadas e 
processos de negócios da organização. 

 

Figura 8 - Gerenciamento de riscos corporativos 

 
Fonte: COSO (2017, p. 6).
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Uma das ferramentas de gerenciamento de riscos mais utilizadas atualmente 

é o modelo das três linhas, concebido pela Federação Europeia de Associações de 

Gestão de Riscos (FERMA) e atualizado pelo IIA, representado na Figura 9 abaixo. 

 

Figura 9 - O Modelo das Três Linhas do The IIA 

 
Fonte: IIA (2020, p.4). 

 

O modelo das três linhas é um modelo explicativo usado para ajudar as 

organizações a entender e organizar as diversas atividades e responsabilidades que 

compõem o gerenciamento de riscos e o controle. 

É um modelo baseado em princípios, concebido para ser mais flexível e 

mais ágil que a versão anterior, que até em sua nomenclatura (modelo das três 

linhas de defesa) passava a ideia de não proatividade. 

A versão atual, representada na Figura 9 acima, está totalmente alinhada 

com as IPPF e, por ser um modelo adaptável, pode ser utilizada por qualquer 

organização, seja pública ou privada. 

O modelo traz a confirmação da importância da independência da auditoria 

interna, bem como do seu alinhamento com as metas estratégicas e os riscos da 
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organização. Essa independência não pode ser, no entanto, confundida com 

isolamento, haja vista que a auditoria existe para agregar valor e melhorar as 

operações de uma organização. 

Os seis princípios norteadores do modelo das três linhas são: 

1. Governança; 

2. Papéis do corpo administrativo; 

3. Gestão e os papéis da primeira e segunda linha; 

4. Papéis da terceira linha; 

5. A independência da terceira linha; 

6. Criando e protegendo valor. 

Cada uma das três linhas descritas no modelo possui papéis definidos para 

ampliar seus princípios norteadores. 

Os papéis da auditoria interna (3ª linha) são: 

� Mantém a prestação de contas primária perante o corpo administrativo 

e a independência das responsabilidades da gestão; 

� Comunica avaliação e assessoria independentes e objetivas à gestão e 

ao corpo administrativo sobre a adequação e eficácia da governança e 

do gerenciamento de riscos (incluindo controle interno) para apoiar o 

atingimento dos objetivos organizacionais e promover e facilitar a 

melhoria contínua; 

� Reporta ao corpo administrativo prejuízos à independência e 

objetividade e implanta salvaguardas conforme necessário.  

O papel da auditoria interna no gerenciamento dos riscos corporativos é um 

assunto que frequentemente causa controvérsia ou, nas palavras de Davenport 

(2002), acaba por gerar significados múltiplos, e que deve ser esclarecido, haja vista 

que a redução desse tipo de evento melhora o ambiente informacional. 

O IIA define em sua “Declaração de Posicionamento” o papel da auditoria 

interna no gerenciamento dos riscos corporativos conforme Figura 10 a seguir.
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Figura 10 - O Papel da Auditoria Interna no GRC 

 
Fonte: IIA (2009, p.4). 

 

Nesse posicionamento, o Instituto apresenta a abrangência das atividades 

de gerenciamento de riscos corporativos e “indica quais papéis uma atividade 

profissional eficaz de auditoria interna deveria, e igualmente importante, não deveria 

assumir” (IIA, 2009, online). 

Na UFRN, a Política de Gestão de Riscos foi estabelecida pela Resolução nº 

016/2017- CONSAD, de 4 de maio de 2017, e o Plano de Gestão de Riscos pela 

Resolução nº 076/2017-CONSAD, de 21 de dezembro de 2017. 

Por fim, entendem-se controles internos como: 

 
[...] processo que envolve um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, 
protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de 
documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma 
integrada pela alta administração, pelos gestores e pelo corpo de servidores 
e empregados dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 
destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na 
consecução da missão da entidade, os objetivos gerais serão alcançados 
(BRASIL, 2017c, p. 34). 

 

O decreto de governança estabelece como um dos mecanismos para o 

exercício da governança pública (Decreto nº 9.203/2017, art. 5º, III) o controle como 

mecanismo de contenção do poder e: 
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[...] que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis 
riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a 
execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da 
organização, com preservação da legalidade e da economicidade no 
dispêndio de recursos públicos. (BRASIL, 2017a, online) 

 

4.3 Auditoria de ativos informacionais 

 

Utiliza-se a expressão “auditoria de ativos informacionais” para designar o 

gênero responsável por englobar os diversos tipos de auditoria que têm como 

escopo a informação: as auditorias de recursos de informação; de informação; de 

conhecimento; de comunicação; e de inteligência. 

Alguns autores utilizam a expressão “auditoria de informação” em sentido 

amplo como sinônimo de auditoria de ativos informacionais. Todavia, neste trabalho, 

quando nos referirmos à auditoria de informação sem que estejamos fazendo uma 

citação direta, estaremos falando de uma das espécies de auditoria de ativos 

informacionais, assim como as demais já citadas. A Figura 11 a seguir, de autoria 

de Oliveira (2019), sintetiza a forma como esses conceitos foram aqui abordados. 

 

Figura 11 - Hierarquia conceitual da auditoria de ativos de informação 

 
Fonte: Oliveira (2019, p.56). 

 

Conforme já se mencionou anteriormente, a auditoria de ativos 

informacionais é classicamente dividida em cinco tipos que apresentam 

características similares que tornam difícil demarcar claramente seus limites. 
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Ellis et al. (1993) subdividem a atividade de auditoria em auditoria de 

conformidade e auditoria consultiva. Segundo os autores, a auditoria de 

conformidade se aplica a aspectos sobre os quais existem normas e procedimentos 

estabelecidos e consiste em verificar se essas normas estão sendo seguidas. São 

exemplos desse tipo de auditoria as contábeis e as financeiras. Já as auditorias 

consultivas se referem a esforços de avaliação de aspectos em relação aos quais 

não existem normas externas de cumprimento obrigatório, como as auditorias de 

ativos informacionais. 

Esses autores ainda observam que as auditorias de ativos informacionais 

mesmo que tendam a seguir a lógica consultiva, às vezes também podem 

apresentar elementos das auditorias de conformidade. 

Carvalho (2012) afirma que a auditoria de ativos informacionais é o 

mecanismo empregado na avaliação, monitoramento e melhoria contínua da gestão 

de documentos, da informação, do conhecimento e da inteligência. 

Segundo Dobson (2002), um dos enfoques da auditoria de informação11 são 

os serviços de informação já existentes, focada na consciência, relevância, 

usabilidade e necessidades insatisfeitas.  

Martinez e Armenteros (2006) asseveram que a função da auditoria de 

informação é muito mais ampla do que a análise das necessidades dos usuários, vai 

além da identificação das necessidades das pessoas no que se refere a fontes, 

serviços e sistemas, pois constata na prática da organização como é que as 

pessoas utilizam os recursos de que dispõem em função do alcance dos objetivos 

da organização. 

Griffiths (2012) afirma que a auditoria de informação é desconhecida e não é 

adotada no âmbito da ciência da informação em função: a) da má reputação da 

auditoria; b) da confusão entre os vários tipos de auditoria existentes; c) da ausência 

de uma metodologia padronizada de auditoria de informação; d) da dificuldade de 

acesso a relatos de experiência; e) do desconhecimento dos resultados obtidos com 

esse tipo de auditoria. 

Adentrando nos tipos de auditoria de ativos informacionais, tem-se que, 

inicialmente, a auditoria de recursos de informação se limitava a enfatizar a 

                                                           
11  Neste caso, a expressão auditoria de informação está sendo empregada como gênero. 
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identificação relativamente estática de recursos de informação formais e centrava 

sua atenção na gestão documental (BUCHANAN; GIBB, 2007). 

Essa perspectiva foi posteriormente ampliada e, atualmente, esse tipo de 

auditoria busca relacionar a eficácia gerencial à aquisição e uso da informação. Para 

isso, propõe identificar os recursos de informação de uma organização e explorar o 

uso e as necessidades da informação associados a eles (CARVALHO, 2010, p. 89). 

Para Best (1985) apud Carvalho (2010, p. 90), a auditoria de recursos de 

informação é um diagnóstico e uma avaliação que permite construir uma visão geral 

da forma como funciona uma organização em relação ao uso da informação. 

A auditoria de informação representa uma abordagem mais ampla do que 

a auditoria de recursos de informação tanto por ampliar os aspectos contemplados 

quanto por aprofundar e ampliar a análise realizada. 

Buchanan e Gibb (2007) evidenciam a definição de auditoria de informação 

apresentada pelo ASLIB Knowledge & Information Management Group: uma revisão 

sistemática do uso de informações, recursos e fluxos, com verificação em referência 

tanto às pessoas quanto aos documentos existentes a fim de estabelecer em que 

medida eles contribuem para o alcance dos objetivos organizacionais. 

A auditoria do conhecimento permite diagnosticar e aperfeiçoar a gestão 

do conhecimento organizacional, pois é aplicada à coleta e análise de informações 

sobre o estado do conhecimento em uma organização (CARVALHO, 2010). 

A auditoria de comunicação é reconhecida por profissionais e 

pesquisadores como o meio adequado de medir a eficácia da comunicação nas 

organizações. É uma análise, sob alguns critérios, das comunicações ou a avaliação 

do entendimento mútuo alcançado entre as partes envolvidas (ELLIS et al., 1993). 

Segundo Carvalho (2010, p. 104), a auditoria de comunicação tem na 

comunicação organizacional seu objeto de atenção e como objetivo diagnosticar e 

avaliar a forma como ocorre a comunicação na organização, utilizando para isso a 

descrição do fluxo de informações organizacionais e a identificação de redes de 

comunicação operacional e informal. 

Conforme demonstrado na Figura 11, no âmbito da auditoria de ativos de 

informação, a auditoria de inteligência é a que oferece uma abordagem mais 

ampla por abranger os elementos contemplados nos demais tipos.  

Gilad e Gilad (1989) entendem a auditoria de inteligência como uma 

ferramenta de diagnóstico, de forma que deve ser o primeiro passo tanto na 
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reestruturação quanto na implantação de um sistema de inteligência empresarial. 

Para esses autores, a auditoria de inteligência permite obter informações sobre 

aspectos da organização que são importantes para o estabelecimento de um 

sistema de inteligência de empresarial. 

Prescott (1999) apud Carvalho (2010, p. 110) entende a auditoria de 

inteligência como o processo de identificar, com as pessoas-chave da organização, 

a inteligência necessária para tomar decisões informadas e o status dos esforços de 

inteligência em andamento. Para esse autor, a auditoria de inteligência permite que 

a organização tome decisões quanto ao foco dos seus esforços de inteligência 

competitiva e estabeleça a missão dessa atividade. 

Como aponta Cronquist (2003) apud Carvalho (2010, p. 110), o papel da 

auditoria de inteligência deve ser criar um diálogo em relação às necessidades 

percebidas a partir da análise do ambiente e as percebidas por meio das entrevistas. 

A auditoria de inteligência é um processo sistemático que possui método 

próprio e que Carvalho (2010) dividiu inicialmente em sete fases conforme Figura 12 

a seguir. 
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Figura 12 - Etapas e atividades do processo de auditoria de inteligência 

 
Fonte: Carvalho (2010, p. 450). 

 

Essa divisão proposta por Carvalho (2010) para a auditoria de inteligência 

aproxima-se da divisão proposta pelo Manual de Orientações Técnicas da Atividade 

de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2017b). É 

possível relacionar as fases dessas duas espécies de auditoria. 

Conforme consta no citado manual, os trabalhos de auditoria interna 

governamental são divididos em quatro fases, resumidas no Quadro 5 abaixo. 
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Quadro 5 - Etapas e atividades do processo de auditoria governamental 

FASE ATIVIDADES REALIZADAS 

Planejamento 

Levantamentos preliminares e análise dos principais riscos e das 
medidas de controles existentes para se chegar ao objetivo daquela 
avaliação e à delimitação do escopo; 
 
Definição das questões sobre o objeto auditado que o trabalho 
específico pretende responder; 
 
Definição dos testes a serem executados e das técnicas que serão 
utilizadas; 
 
Adoção de medidas para prover os recursos humanos e os materiais 
necessários à execução da atividade. 

Execução 

Processo de coleta e de análise de dados; 
 
Colocar em prática o programa de trabalho; 
 
Realizar os testes previstos por meio das técnicas de auditoria 
selecionadas e registrar os achados da equipe de auditoria, com base 
nos resultados obtidos; 
 
Responder às questões de auditoria levantadas na fase de 
planejamento, atendendo ao objetivo estabelecido inicialmente para a 
avaliação; 
 
Comparar a situação encontrada com os critérios preestabelecidos no 
programa de trabalho. Os resultados dessa comparação, ou seja, os 
achados de auditoria, deverão estar apoiados em evidências 
suficientes, confiáveis, fidedignas, relevantes e úteis; 
 
É imprescindível que, durante todo o processo de auditoria, haja 
comunicação clara e eficiente com o auditado; 
 
Após a elaboração dos achados de auditoria, estes devem ser 
discutidos com a Unidade Auditada; 
 
Emitidas recomendações, as propostas também devem ser 
apresentadas e debatidas com o auditado a fim de se estabelecerem 
conjuntamente as medidas mais adequadas para mitigar as causas dos 
pontos levantados, bem como para proporcionar um ambiente de 
discussão e de entendimento mútuo. 

Comunicação 
dos resultados 

Discorrer sobre situações encontradas, análises realizadas, conclusões 
obtidas, opiniões geradas e recomendações efetuadas referentes ao 
objeto da auditoria; 
 
O destinatário principal é a alta administração. 



63 

Monitoramento 

Implementação das recomendações emitidas, as quais devem ser 
previamente acordadas com a alta administração; 
Realizada permanentemente para garantir a efetividade do trabalho de 
auditoria; 
 
Verificar se houve ganho de desempenho nos objetos avaliados a partir 
das recomendações e averiguar os motivos para a eventual falta de 
implementação do que tenha sido anteriormente pactuado; 
 
Registrar e medir os benefícios financeiros e não financeiros obtidos 
por meio da atividade de auditoria interna. 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

O Quadro 6 abaixo relaciona as fases da auditoria de inteligência no modelo 

proposto por Carvalho (2010) às fases da auditoria interna governamental 

estabelecidas pelo Manual de Orientações Técnicas produzido pela CGU. 

 

Quadro 6 - Relação entre a auditoria governamental e a auditoria de inteligência 

Fases – auditoria governamental Fases – auditoria de inteligência 

Planejamento 
Planificación 

Preparación 

Execução 

Colecta 

Análisis 

Elaboración de informe com 
recomendaciones 

Comunicação dos resultados 

Comunicación  

Guía para Implementar Recomendaciones 

Monitoramento - 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

A princípio, o modelo proposto por Carvalho (2010) não contemplava a fase 

de monitoramento, tendo esta sido incluída em trabalhos posteriores. Recentemente, 

a autora asseverou: “Partindo do pressuposto de que, como proposto por Henczel 

(2001), deve-se conceber a auditoria como um processo contínuo, entende-se ser 

necessário que se acrescente a etapa de monitoramento.” (CARVALHO, 2022). 
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A fase de monitoramento das recomendações é uma fase de extrema 

importância para a efetividade dos trabalhos de auditoria, que inclusive serve para 

medir a importância que é dada aos trabalhos realizados, uma espécie de feedback 

dos gestores, sendo indispensável a sua realização. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo apresenta o percurso metodológico utilizado para a realização 

desta pesquisa, caracterizando-a quanto a sua natureza, seus objetivos e os 

procedimentos técnicos utilizados para coleta e análise dos dados. 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta é uma pesquisa social, haja vista que o problema de pesquisa, que é 

um problema real, factual, tem aspectos vinculados à dimensão social. Não há 

dúvida que o resultado das decisões tomadas pela alta administração da UFRN 

afeta a sociedade. 

Flick (2013, p. 18) define pesquisa social como “a análise sistemática das 

questões de pesquisa por meio de métodos empíricos (p. ex., perguntas, 

observação, análise dos dados etc.)”. Segundo o autor, “seu objetivo é fazer 

afirmações de base empírica que possam ser generalizadas ou testar essas 

declarações”. As pesquisas sociais devem resultar na produção de conhecimento. 

Por se tratar de uma pesquisa orientada para a prática, pode-se classificá-la 

também como uma pesquisa aplicada e participativa. Os resultados desta devem 

servir de base para decisões políticas e práticas. 

As pesquisas sociais classificam-se quanto a sua natureza em pesquisa 

quantitativa ou pesquisa qualitativa em função do problema e dos seus objetivos. 

Nesse caso, a pesquisa é de natureza qualitativa. Seus participantes, os 

membros da alta administração da UFRN, foram escolhidos propositalmente 

segundo a sua relevância diante do todo. A coleta de dados foi concebida de 

maneira aberta e mesmo nas questões fechadas foi oportunizada aos entrevistados 

a possibilidade de realizarem quantos comentários adicionais acreditassem 

necessários. 

Quanto aos objetivos, adotou-se a classificação de Gil (2008). Assim, esta 

pesquisa é descritiva e explicativa. Descritiva, na medida em que tem como objetivo 

descrever as características de determinada população ou fenômeno (os usuários 

das informações da auditoria interna e seu comportamento informacional), utilizando 

técnica padronizada de coleta de dados (entrevista) e assumindo a forma de 

levantamento; e explicativa, uma vez que pretende identificar os fatores que 
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determinam ou que contribuem para a ocorrência do fenômeno e aprofundar o 

conhecimento da realidade (explicar a razão, o porquê das coisas). 

Com base nos procedimentos técnicos utilizados para coleta e análise dos 

dados, esta é uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em material já 

elaborado (livros, revistas, artigos científicos etc.) e documental, considerando que 

fará uso de relatórios, tabelas etc. A caracterização da auditoria como produtora de 

informações estratégicas, por exemplo, foi feita com base na análise dos seus 

próprios produtos informacionais. 

Trata-se de uma pesquisa que também apresenta características de um 

levantamento. Por exemplo, para a análise do comportamento informacional dos 

usuários, interrogou-se diretamente as pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer por meio de solicitação de informações a um grupo significativo de 

pessoas (os membros da alta administração da UFRN) acerca do problema 

estudado para, em seguida, mediante análise qualitativa, obter as conclusões 

correspondentes aos dados coletados. 

 

5.2 Campo de realização da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi aplicada aos gestores da alta administração da UFRN, 

principais destinatários dos trabalhos desenvolvidos pela auditoria interna. 

Quando nos referimos à alta administração da UFRN, estamos falando do 

Gabinete da Reitoria (Reitor e Vice-Reitor), das oito Pró-reitorias e dos oito Centros 

Acadêmicos que são os principais destinatários das ações e das recomendações 

resultantes dos trabalhos de auditoria. 

Nos últimos 5 anos (entre 2017 e 2021), 92% das recomendações da 

auditoria interna foram direcionadas a essas unidades. No Apêndice C – Quantidade 

de recomendações emitidas pela AUDIN entre 2017-2021 – é possível confirmar 

essa afirmação. 

É consenso na literatura técnica que os processos de tomada de decisão 

ocorrem em diferentes níveis organizacionais e dependem do objetivo de cada nível 

decisório e do ambiente no qual eles estão inseridos. 

Chiavenato (2005) estabelece três níveis hierárquicos: o institucional ou 

estratégico, responsável pelas decisões em longo prazo; o tático ou intermediário, 
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responsável pelas decisões em médio prazo; e o operacional, responsável pelas 

decisões em curto prazo. 

Esta pesquisa foi realizada no nível institucional/estratégico, isto porque é 

nesse nível que está inserida a alta administração da Universidade, bem como está 

concentrada a grande maioria das ações da auditoria interna. 

Portanto, esses 18 gestores da alta administração da UFRN representam a 

amostra da pesquisa, realizada por meio das técnicas e procedimentos indicados no 

item 5.3 a seguir. 

Em função da limitação do tempo destinado às entrevistas (entre os dias 9 

de maio de 2022 e 3 de junho de 2022), não foi possível aguardar pela 

disponibilidade de quatro dos integrantes da amostra (dois Pró-Reitores e dois 

Diretores de Centro Acadêmico). Uma das Pró-Reitoras que não foi entrevistada 

esteve durante a maior parte desse período em gozo de férias, tendo retornado nos 

últimos dias disponíveis para as arguições. Após o seu retorno, a entrevista não foi 

realizada por conta do excesso de compromissos que aguardavam o seu retorno ao 

trabalho. A outra Pró-Reitora que não foi entrevistada esteve participando de um 

congresso na cidade de Maceió/AL. Um dos diretores de CA envolveu-se com a 

organização de um evento acadêmico na UFRN. O outro diretor de centro alegou 

compromissos pré-agendados no período. 

 

5.3 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

 

Para alcançar os objetivos pretendidos, esta pesquisa utilizou as seguintes 

técnicas e instrumentos de coleta de dados: 

 

� Grupo focal - Análise documental: para caracterizar a unidade de 

auditoria interna governamental da UFRN como produtora de informações 

estratégicas por meio da verificação do grau de aderência dos 

procedimentos e produtos da UAIG ao método clássico proposto por Platt 

(1974); 

� Entrevista semiestruturada: na qual os entrevistados foram avisados da 

possibilidade de fazerem os comentários que julgassem necessários, 

mesmo nas questões fechadas. Tais entrevistas foram realizadas com o 

objetivo de elaborar um perfil da auditoria interna e dos seus produtos 
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informacionais na visão dos gestores da alta administração da UFRN; 

identificar as necessidades informacionais dos membros da alta 

administração da UFRN no processo de tomada de decisão; e para verificar 

quais fatores influenciam a utilização dos produtos informacionais da 

auditoria no processo de tomada de decisão pela alta administração da 

UFRN; 

� Grupo focal - Triangulação metodológica: com o intuito de propor 

produtos informacionais de auditoria para atender às necessidades 

informacionais relacionadas ao processo de tomada de decisão dos 

membros da alta administração da UFRN. 

 

5.4 Procedimentos de análise dos dados 

 

O grupo focal combinado com a análise documental teve como objetivo 

caracterizar a unidade de auditoria interna governamental da UFRN como produtora 

de informações estratégicas e destacar a importância do uso de suas informações 

para a tomada de decisão.  

Os produtos informacionais da AUDIN serviram como base para verificar o 

grau de aderência dos procedimentos e produtos da UAIG aos princípios de 

produção de informações estratégicas, método clássico proposto por Platt (1974).  

Da consolidação das respostas às entrevistas, obtiveram-se evidências 

suficientes para elaborar um perfil da auditoria interna e dos seus produtos 

informacionais na visão dos gestores da UFRN e identificar as necessidades 

informacionais dos membros da alta administração da UFRN no processo de tomada 

de decisão, bem como os fatores que influenciam a utilização dos produtos 

informacionais da auditoria no processo de tomada de decisão pela alta 

administração da UFRN. 

Por fim, mais um grupo focal, dessa vez combinado com a triangulação 

metodológica, fez uso do conhecimento e da experiência acumulada pelos membros 

da UAIG, das informações provenientes de leituras que amparam esta pesquisa, da 

análise documental e das respostas às entrevistas para propor produtos 

informacionais de auditoria a fim de atender às necessidades informacionais 

relacionadas ao processo de tomada de decisão dos membros da alta administração 

da UFRN. 
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5.5 Síntese metodológica 

 

O Quadro 7 a seguir resume os procedimentos metodológicos utilizados 

para a realização desta pesquisa. 

 

Quadro 7 - Síntese metodológica 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TÉCNICAS E 
PROCEDIMEN-

TOS DE 
COLETA DE 

DADOS 

MÉTODOS 
DE ANÁLISE 
DOS DADOS 

DETALHAMENTO DOS 
PROCEDIMENTOS 

Caracterizar a unidade 
de auditoria interna 
governamental da 
UFRN como produtora 
de informações 
estratégicas 

Grupo focal - 
Análise 
documental 

Discussão e 
análise de 
conteúdo 

Análise, em conjunto com 
os demais integrantes da 
UAIG, dos produtos 
informacionais da auditoria 
para verificar o grau de 
aderência dos 
procedimentos e produtos 
da UAIG aos PPIE. 

Elaborar um perfil da 
auditoria interna e dos 
seus produtos 
informacionais na 
visão dos gestores da 
alta administração da 
UFRN 

Entrevista Análise de 
conteúdo 

Consolidação e análise das 
respostas das entrevistas 
com a finalidade de 
elaborar o perfil da UAIG e 
dos seus produtos 
informacionais na visão dos 
gestores da UFRN. 

Identificar as 
necessidades 
informacionais dos 
membros da alta 
administração da 
UFRN no processo de 
tomada de decisão 

Entrevista Análise de 
conteúdo 

Consolidação e análise das 
respostas das entrevistas 
com o intuito de identificar 
as necessidades 
informacionais da alta 
administração da UFRN. 



70 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TÉCNICAS E 
PROCEDIMEN-

TOS DE 
COLETA DE 

DADOS 

MÉTODOS 
DE ANÁLISE 
DOS DADOS 

DETALHAMENTO DOS 
PROCEDIMENTOS 

Verificar quais fatores 
influenciam a 
utilização dos 
produtos 
informacionais da 
auditoria no processo 
de tomada de decisão 
pela alta administração 
da UFRN 

Entrevista Análise de 
conteúdo 
 

Consolidação e análise das 
respostas das entrevistas 
com o intuito de verificar 
quais fatores influenciam a 
utilização dos produtos 
informacionais da auditoria 
no processo de tomada de 
decisão pela alta 
administração da UFRN. 

Propor produtos 
informacionais de 
auditoria para atender 
às necessidades 
informacionais 
relacionadas ao 
processo de tomada 
de decisão dos 
membros da alta 
administração da 
UFRN 

Grupo focal - 
Triangulação 
metodológica 

Análise de 
conteúdo 
 

Em conjunto com os 
demais integrantes da 
UAIG e tendo como base 
suas experiências, o 
referencial teórico, a análise 
documental e as respostas 
às entrevistas, elaborar 
sugestões de produtos 
informacionais de auditoria 
para atender às 
necessidades 
informacionais da alta 
administração da UFRN. 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 
 

A partir da aplicação dos procedimentos metodológicos descritos neste 

capítulo, alcançaram-se os objetivos propostos pela pesquisa e, como 

consequência, espera-se contribuir para a melhoria da qualidade das informações 

produzidas na unidade de auditoria interna governamental da UFRN de modo que 

estas sirvam de base para a tomada de decisão da alta administração da 

Universidade, o que resultará em melhores serviços à sociedade. 

 

 

  



6 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo se destina 

mediante a aplicação dos procedimentos 

(Capítulo 5). 

 

6.1 Caracterização dos 

 

Para contextualizar as 

entrevistados. 

É importante pontuar que 

integrantes da amostra da pesquisa, ou seja, 77,78%, 

Gráfico 1 a seguir. 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Esses gestores estão, em sua maioria, no cargo entre 

coincide com a posse do

Vice-Reitor, responsáveis pelas nomeações.

 

 

 

 

 

 

E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo se destina à análise e discussão dos resultados obtidos

aplicação dos procedimentos descritos no percurso 

.1 Caracterização dos entrevistados 

Para contextualizar as respostas, sentiu-se a necessidade de caracterizar os 

importante pontuar que foi possível obter respostas de 

a amostra da pesquisa, ou seja, 77,78%, os quais estão 

 

Gráfico 1 - Respondentes/Cargo 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

es gestores estão, em sua maioria, no cargo entre 

coincide com a posse dos atuais integrantes da administração cent

, responsáveis pelas nomeações. 
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dos resultados obtidos, 

descritos no percurso metodológico 

se a necessidade de caracterizar os 

foi possível obter respostas de 14 dos 18 

os quais estão descritos no 

 

es gestores estão, em sua maioria, no cargo entre 2 e 4 anos, o que 

integrantes da administração central, o Reitor e o 



Gráfico 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Por mais que a maioria 

anteriormente, como demonstrado no

possuem experiência em 

Gráfico 

Fonte: elaborado pelo au

 

São majoritariamente homens (

sendo que apenas 1 dos 

conforme demonstra o painel 

 

 

 

Gráfico 2 - Tempo de atuação no cargo atual

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

ais que a maioria desses gestores (79%) não tenha atuado no 

, como demonstrado no Gráfico 3 a seguir, todos os entrevistados

ncia em cargos de gestão na própria UFRN. 

 

Gráfico 3 - Experiência anterior no cargo atual

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

São majoritariamente homens (Gráfico 4), com mais de 50 anos (

dos 14 entrevistados não possui o título de doutor

o painel de gráficos a seguir. 
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Tempo de atuação no cargo atual 

 

(79%) não tenha atuado no cargo 

todos os entrevistados já 

Experiência anterior no cargo atual 

 

com mais de 50 anos (Gráfico 5), 

o título de doutor (Gráfico 6), 



Gráfico 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Gráfico 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Gráfico 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Gráfico 4 - Gênero dos entrevistados 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

Gráfico 5 - Faixa etária dos entrevistados 

elaborado pelo autor (2022). 

Gráfico 6 - Grau de instrução dos entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 
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Grau de instrução dos entrevistados 

 



Em suma, trata-se de uma equipe de gestores experientes e capacitada

mais que alguns desses gestores ainda s

expertise em gestão. 

Por fim, metade (50%) d

no prédio da Reitoria, mesmo prédio onde fica localizada a unidade de auditoria 

interna governamental da UFRN.

Campus Central da Universidade (36%) e 

fora do Campus Central 

 

Gráfico 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Ao contrário da percepção da equipe de auditoria

unidade não interferiu nas respostas 

o contato do dia a dia entre os gestores e os auditores poderia

nas respostas dos entrevista

 

6.2 Caracterizar a unidade de auditoria interna governamental da UFRN como 

produtora de informações estratégicas

 

Partindo para a apresentação dos resultados

específicos se propôs a c

da UFRN como produtora de informações estratégicas

se de uma equipe de gestores experientes e capacitada

es gestores ainda se classifiquem como professores sem 

metade (50%) das unidades geridas pelos entrevistados se localiza 

no prédio da Reitoria, mesmo prédio onde fica localizada a unidade de auditoria 

interna governamental da UFRN. A outra metade está situada em outros prédios no 

Campus Central da Universidade (36%) e apenas duas unidades

fora do Campus Central da UFRN. 

Gráfico 7 – Localização da unidade de atuação

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

a percepção da equipe de auditoria, a localização física da 

unidade não interferiu nas respostas às entrevistas. Havia dúvida se a proximidade

dia entre os gestores e os auditores poderia

s dos entrevistados, o que não se verificou. 

Caracterizar a unidade de auditoria interna governamental da UFRN como 

produtora de informações estratégicas 

Partindo para a apresentação dos resultados, o primeiro dos objetivos 

específicos se propôs a caracterizar a unidade de auditoria interna governamental 

da UFRN como produtora de informações estratégicas por meio da
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se de uma equipe de gestores experientes e capacitada, por 

e classifiquem como professores sem 

entrevistados se localiza 

no prédio da Reitoria, mesmo prédio onde fica localizada a unidade de auditoria 

e está situada em outros prédios no 

unidades (14%) se localizam 

Localização da unidade de atuação 

 

, a localização física da 

. Havia dúvida se a proximidade e 

dia entre os gestores e os auditores poderiam gerar distorções 

Caracterizar a unidade de auditoria interna governamental da UFRN como 

o primeiro dos objetivos 

racterizar a unidade de auditoria interna governamental 

por meio da verificação do 
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grau de aderência dos procedimentos e produtos da UAIG ao método clássico 

proposto por Platt (1974), os princípios de produção de informações estratégicas. 

Como mencionado anteriormente, Platt (1974) divide seu método de 

produção de informações estratégicas nas sete fases descritas a seguir, 

acompanhadas das ações desenvolvidas pela UAIG que confirmam sua aderência 

ao método proposto pelo autor. 

Na primeira fase, denominada levantamento geral, o autor questiona se a 

unidade realiza um levantamento completo do problema e dos campos adjacentes 

onde se pode colher algum auxílio. Um plano geral para a conduta do trabalho, 

incluindo prazo, pessoal e principais fontes de informes julgadas disponíveis. 

Nas UAIG, as ações de auditoria são planejadas com fundamento na 

Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021, que estabelece em seu art. 3º as 

diretrizes para a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT). 

 

Art. 3º O PAINT deve ser elaborado com a finalidade de definir os trabalhos 
prioritários a serem realizados no período objeto do plano, devendo 
considerar: 
I - o planejamento estratégico e as expectativas da alta administração da 
unidade auditada e demais partes interessadas; 
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. 
(BRASIL, 2021, p. 1) 

 

Depois de elaborada, a proposta do PAINT é encaminhada à unidade de 

supervisão técnica (CGU) “com o objetivo de harmonizar o planejamento, 

racionalizar a utilização de recursos e evitar a sobreposição de trabalhos entre a 

UAIG e a unidade de supervisão técnica com competência concorrente”12. Em 

seguida, o PAINT é encaminhado ao Conselho de Administração da UFRN para 

análise e aprovação. 

Antes de dar início às ações de auditoria estabelecidas no PAINT, a equipe 

técnica designada para executar a ação realiza o planejamento prévio que 

contempla, entre outros itens, o levantamento completo do problema e dos campos 

adjacentes onde se pode colher algum auxílio, assim como um plano geral para a 

                                                           
12  Art. 5º, parágrafo único da Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021. 
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conduta do trabalho, incluindo prazo, pessoal e principais fontes de informes 

julgadas disponíveis. 

Esse levantamento é materializado em documentos denominados de papéis 

de trabalho (PT), são eles: o programa de auditoria (Apêndice D), a matriz de 

planejamento (Apêndice E) e a matriz de procedimentos (Apêndice F). 

Na segunda fase, denominada definição dos termos, a questão é saber se a 

unidade define e explica o que quer, ou não quer, dizer com cada termo ou conceito, 

deixando tudo bem claro para ela mesma, para seus revisores e para seus usuários. 

Os papéis de trabalho citados na fase anterior (1ª) contemplam as 

explicações a respeito do que se pretende com a realização do trabalho. Em campo 

específico, chamado de “escopo”, presente no programa de auditoria, consta a 

definição da natureza e da profundidade do trabalho e serve de base, inclusive, para 

limitar a atuação e a responsabilidade da equipe de auditoria. 

A terceira fase é a fase de coleta de informes, na qual a unidade deve reunir 

e organizar todos os informes existentes, todas as informações disponíveis e, 

também, as que precisam ser coletadas em outros campos ou fontes ligadas ao 

contexto. 

Nas UAIG, ainda na fase de planejamento, a primeira providência da equipe 

executora é realizar um levantamento da legislação aplicada ao objeto do exame, 

assim como das informações disponíveis e daquelas que precisam ser coletadas. 

A quarta fase trata da interpretação dos informes, na qual a unidade de 

auditoria deve avaliar, classificar, analisar e interpretar os informes, os dados 

coletados. Nas UAIG, durante a fase de execução dos trabalhos, a equipe de 

auditoria se reúne frequentemente para deliberar a respeito dos dados coletados. 

Nessas reuniões são analisados, interpretados, classificados e avaliados os 

informes coletados e encaminhadas as providências para a sequência dos trabalhos. 

A quinta fase é destinada à formulação de hipóteses. Nela, o autor questiona 

se a unidade de auditoria, a partir da interpretação dos informes, formula hipóteses 

experimentais a serem testadas no desenvolvimento das análises. 

Desde a fase de planejamento, no PT denominado matriz de planejamento, 

no campo específico “possíveis achados”, a equipe executora formula hipóteses que 

são testadas no desenvolvimento das análises, assim como descreve as ações para 

os casos dessas hipóteses se materializarem no desenvolvimento dos trabalhos. 
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As conclusões são o objeto da sexta fase. Para estarem alinhadas com os 

PPIE, as UAIG necessitam elaborar conclusões finais com base nas investigações, 

destinadas a provar ou reprovar a(s) hipótese(s) de trabalho estabelecida(s) na fase 

anterior (a quinta fase). 

Durante a realização dos trabalhos, a equipe executora discute e avalia os 

chamados “achados de auditoria” que são as situações encontradas que divergem 

dos parâmetros estabelecidos nas normas ou nas boas práticas de gestão. 

Da mesma forma, avalia e registra em seus relatórios as situações positivas 

que possuem potencial para servir de exemplo para outras unidades. 

A partir dessas avaliações, elaboram-se as conclusões da equipe, 

posteriormente encaminhadas para manifestação da unidade auditada. 

Após a manifestação da unidade auditada, a equipe de auditoria volta a se 

reunir para analisá-las, levando em consideração os contrapontos apresentados, e 

elaborar conclusões, ainda não definitivas, visto que delas decorrem recomendações 

inseridas em um relatório preliminar e que serão discutidas em uma reunião entre os 

auditores e os auditados, contando com a coordenação do Reitor e/ou do Vice-

Reitor da Universidade, a chamada reunião de busca conjunta de soluções. 

Só depois de todo esse processo são emitidas as recomendações definitivas 

e o relatório final atinente ao trabalho. 

Por fim, na sétima fase, denominada apresentação, pretende-se esclarecer 

se a unidade de auditoria elabora um relatório final no qual o grau de certeza que 

merece cada afirmação importante é indicado, objetivando a compreensão das 

informações coletadas, das análises realizadas e das conclusões alcançadas para 

subsidiar o tomador de decisões. 

O percurso até a emissão do relatório final foi demonstrado na resposta à 

fase anterior. Nesse relatório, indicam-se as evidências que amparam as 

constatações e suas respectivas recomendações. 

Esse relatório, depois de discutido na reunião de busca conjunta de 

soluções, é encaminhado à unidade auditada e ao Gabinete da Reitoria para que 

sejam adotadas as providências cabíveis. 

Uma síntese da relação entre os PPIE e os produtos e serviços da UAIG 

pode ser vista no Quadro 8 a seguir. 
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Quadro 8 - Grau de aderência da UAIG aos PPIE 

FASE DESCRIÇÃO QUESTÃO RESPOSTA 

1ª 

Levantamento 
geral 

A unidade realiza um levantamento 
completo do problema e dos campos 
adjacentes onde se pode colher algum 
auxílio? Um plano geral para a conduta do 
trabalho, incluindo prazo, pessoal e 
principais fontes de informes julgadas 
disponíveis? 

PAINT 
Programa de 
Auditoria 
Matriz de 
Planejamento 
Matriz de 
Procedimentos 

2ª 

Definição dos 
termos 

A unidade define e explica o que quer, ou 
não quer, dizer com cada termo ou 
conceito, deixando tudo bem claro para 
ela mesma, para seus revisores e para 
seus usuários? 

Programa de 
Auditoria 
Matriz de 
Planejamento 
Matriz de 
Procedimentos 

3ª 

Coleta de 
informes 

A unidade reúne (organiza) todos os 
informes existentes, todas as informações 
disponíveis e, também, as que precisam 
ser coletadas em outros campos ou fontes 
ligadas ao contexto? 

Planejamento dos 
trabalhos 

4ª Interpretação 
dos informes 

A UAIG avalia, classifica, analisa e 
interpreta os informes (dados coletados)? 

Execução dos 
trabalhos 

5ª 

Formulação 
de hipóteses 

A UAIG, a partir da interpretação dos 
informes, formula hipóteses experimentais 
a serem testadas no desenvolvimento das 
análises? 

Matriz de 
planejamento - 
Possíveis achados 

6ª 

Tirar 
conclusões 

A UAIG elabora conclusões finais com 
base nas investigações destinadas a 
provar ou reprovar a(s) hipótese(s) de 
trabalho estabelecida(s) na 5ª fase? 

Achados de auditoria 

7ª 

Apresentação 

A UAIG elabora um relatório final no qual 
o grau de certeza que merece cada 
afirmação importante é indicado, 
objetivando a compreensão das 
informações coletadas, das análises 
realizadas e das conclusões alcançadas 
para subsidiar o tomador de decisões? 

Notas de Auditoria 
Relatório Preliminar 
Relatório de Auditoria 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 



O Quadro 8 acima sintetiza a relação entre o

da UAIG e demonstra o grau de aderência da unidade de auditoria interna 

governamental da UFRN ao método clássico proposto por Platt (1974).

Feita a caracterização da unidade de auditoria interna governamental da 

UFRN como produtora de informações estratégicas, o passo seguinte foi elaborar o 

perfil da AUDIN e dos seus produtos informacionais 

alta administração da UFRN.

 

6.3 Elaborar um perfil da auditoria interna e de seus 

na visão dos gestores da 

 

Outro objetivo desta pesquisa foi elaborar um perfil da auditoria interna e d

seus produtos informacionais com base nas respostas dos entrevistados.

A princípio, esses entrevistados foram questionado

conhecimento de que a 

conselho de administração. 

afirmou que sim, tem conhecimento de que a AUDIN é vinculada ao CONSAD da 

UFRN. 

Gráfico 8 - Conhecimento dos entrevistados quanto à vinculação da AUDIN

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Todos os entrevistados 

quem aprova o Plano Anual de Auditoria Interna. 

acima sintetiza a relação entre os PPIE e os produtos e serviços 

a o grau de aderência da unidade de auditoria interna 

governamental da UFRN ao método clássico proposto por Platt (1974).

Feita a caracterização da unidade de auditoria interna governamental da 

odutora de informações estratégicas, o passo seguinte foi elaborar o 

seus produtos informacionais na perspectiva dos gestores da 

alta administração da UFRN. 

um perfil da auditoria interna e de seus produtos informacionai

da alta administração da UFRN 

Outro objetivo desta pesquisa foi elaborar um perfil da auditoria interna e d

seus produtos informacionais com base nas respostas dos entrevistados.

esses entrevistados foram questionado

conhecimento de que a auditoria interna da Universidade está vinculada ao seu 

conselho de administração. A quase totalidade dos entrevistados

m conhecimento de que a AUDIN é vinculada ao CONSAD da 

 

Conhecimento dos entrevistados quanto à vinculação da AUDIN

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

os entrevistados afirmaram ter conhecimento de que é o CONSAD 

quem aprova o Plano Anual de Auditoria Interna.  
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s PPIE e os produtos e serviços 

a o grau de aderência da unidade de auditoria interna 

governamental da UFRN ao método clássico proposto por Platt (1974). 

Feita a caracterização da unidade de auditoria interna governamental da 

odutora de informações estratégicas, o passo seguinte foi elaborar o 

na perspectiva dos gestores da 

produtos informacionais 

Outro objetivo desta pesquisa foi elaborar um perfil da auditoria interna e dos 

seus produtos informacionais com base nas respostas dos entrevistados. 

esses entrevistados foram questionados sobre terem 

auditoria interna da Universidade está vinculada ao seu 

A quase totalidade dos entrevistados (93%; n= 13) 

m conhecimento de que a AUDIN é vinculada ao CONSAD da 

Conhecimento dos entrevistados quanto à vinculação da AUDIN 

 

afirmaram ter conhecimento de que é o CONSAD 



Participar da aprovação do PAINT

ações que serão realizadas pela UAIG

se sintam integrados 

Universidade. 

 

Gráfico 9 - Sentimento de integração dos entrevistados aos processos de trabalho 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Também foi unânime a afirmação de que 

individualmente ou mesmo nas reuniões da gestão da 

integrante da auditoria interna informou sobre as

a missão, o porquê da existência de uma unidade de auditoria interna na UFRN.

Esse esclarecimento é importante

respeito da função da AUDIN, 

palavras de DAVENPORT (2002), 

Com relação à frequência, a

do CONSAD atende às expectativas de 

questionados a respeito da participação efetiva nas discussões do conselho

percentual cai para 79%

reuniões, o que os entrevistados esperam da AUDIN é a contribuição a

fundamentada dos seus 

 

ar da aprovação do PAINT, discutindo, sugerindo e aprovando as 

ações que serão realizadas pela UAIG faz com que 71% (n = 10) 

se sintam integrados aos processos de trabalho da auditoria interna da 

Sentimento de integração dos entrevistados aos processos de trabalho 

da AUDIN 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

Também foi unânime a afirmação de que em algum momento, seja 

individualmente ou mesmo nas reuniões da gestão da U

integrante da auditoria interna informou sobre as atribuições da unidade: o propósito, 

a missão, o porquê da existência de uma unidade de auditoria interna na UFRN.

e esclarecimento é importante, haja vista que reduz as controvérsias a 

unção da AUDIN, inclusive dos limites impostos pela legislação ou, nas 

palavras de DAVENPORT (2002), dos significados múltiplos. 

Com relação à frequência, a participação da auditoria interna nas reuniões 

do CONSAD atende às expectativas de todos os entrevistados. Entretanto, quando 

questionados a respeito da participação efetiva nas discussões do conselho

79% (n = 11). Ou seja, mais do que a presença constante nas 

reuniões, o que os entrevistados esperam da AUDIN é a contribuição a

seus representantes nos encontros do CONSAD.
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, discutindo, sugerindo e aprovando as 

(n = 10) dos entrevistados 

aos processos de trabalho da auditoria interna da 

Sentimento de integração dos entrevistados aos processos de trabalho 

 

em algum momento, seja 

Universidade, algum 

atribuições da unidade: o propósito, 

a missão, o porquê da existência de uma unidade de auditoria interna na UFRN. 

haja vista que reduz as controvérsias a 

dos limites impostos pela legislação ou, nas 

participação da auditoria interna nas reuniões 

stados. Entretanto, quando 

questionados a respeito da participação efetiva nas discussões do conselho, esse 

Ou seja, mais do que a presença constante nas 

reuniões, o que os entrevistados esperam da AUDIN é a contribuição ativa, 

representantes nos encontros do CONSAD. 



Gráfico 10 – Participação da AUDIN nas discussões do CONSAD

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Todos os entrevistados consideram os trabalhos realizados pela

interna da UFRN relevantes para o processo decisório, enquanto 93% 

consideram as informações produzidas pela AUDIN estratégicas ou, pelo menos, 

vinculadas ao planejamento estratégico da universidade

Gráfico 11 - Percentual dos entrevistados que consideram as informações 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Esta é uma percepção muito positiva quanto aos trabalhos d

AUDIN e que explica o fato de que

relacionado à natureza da necessidade informacional momentânea do gestor, esse 

produto é consultado e auxilia o processo decisório, conforme veremos adiante.

Participação da AUDIN nas discussões do CONSAD

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

Todos os entrevistados consideram os trabalhos realizados pela

interna da UFRN relevantes para o processo decisório, enquanto 93% 

consideram as informações produzidas pela AUDIN estratégicas ou, pelo menos, 

vinculadas ao planejamento estratégico da universidade (Gráfico 

 

Percentual dos entrevistados que consideram as informações 

produzidas pela AUDIN estratégicas 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

Esta é uma percepção muito positiva quanto aos trabalhos d

AUDIN e que explica o fato de que, quando existe algum produto da auditoria 

natureza da necessidade informacional momentânea do gestor, esse 

produto é consultado e auxilia o processo decisório, conforme veremos adiante.
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Participação da AUDIN nas discussões do CONSAD 

 

Todos os entrevistados consideram os trabalhos realizados pela auditoria 

interna da UFRN relevantes para o processo decisório, enquanto 93% (n = 13) deles 

consideram as informações produzidas pela AUDIN estratégicas ou, pelo menos, 

Gráfico 11). 

Percentual dos entrevistados que consideram as informações 

 

Esta é uma percepção muito positiva quanto aos trabalhos desenvolvidos na 

quando existe algum produto da auditoria 

natureza da necessidade informacional momentânea do gestor, esse 

produto é consultado e auxilia o processo decisório, conforme veremos adiante. 



Em seguida, o

entendimento dos integrantes da AUDIN 

Universidade. Na opinião de 86% 

entendem do negócio e da estratégia da 

Trata-se de um ponto relevante

da estratégia da Universidade é o primeiro passo para que a auditoria interna possa 

fornecer produtos informacionais que de fato auxiliem os gestores da UFRN no 

processo de tomada de decisão.

 

Gráfico 12 - Percepção dos entrevistados quanto ao entendimento dos auditores em 

relação ao negócio e 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Todas as unidades 

período de suas gestões

quanto aos trabalhos da equipe de auditoria

atendeu às suas expectativas

trabalhos da equipe de auditoria foi 

afirmaram que o resultado dos trabalhos de auditoria atendeu 

 

os entrevistados foram questionados com relação ao 

entendimento dos integrantes da AUDIN quanto ao negócio e 

Na opinião de 86% (n = 12) desses gestores, os integrantes da AUDIN 

entendem do negócio e da estratégia da UFRN. 

se de um ponto relevante, haja vista que o conhecimento do negócio e 

da estratégia da Universidade é o primeiro passo para que a auditoria interna possa 

fornecer produtos informacionais que de fato auxiliem os gestores da UFRN no 

de decisão. 

Percepção dos entrevistados quanto ao entendimento dos auditores em 

relação ao negócio e à estratégia da UFRN 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

Todas as unidades geridas pelos entrevistados já foram 

ões. A esses gestores foi perguntado qual a 

quanto aos trabalhos da equipe de auditoria e se o resultado desses trabalhos 

atendeu às suas expectativas. Para 93% dos entrevistados, a percepção 

trabalhos da equipe de auditoria foi positiva (Gráfico 13), enquanto

o resultado dos trabalhos de auditoria atendeu às suas
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s entrevistados foram questionados com relação ao 

o negócio e à estratégia da 

gestores, os integrantes da AUDIN 

haja vista que o conhecimento do negócio e 

da estratégia da Universidade é o primeiro passo para que a auditoria interna possa 

fornecer produtos informacionais que de fato auxiliem os gestores da UFRN no 

Percepção dos entrevistados quanto ao entendimento dos auditores em 

 

 

 auditadas durante o 

foi perguntado qual a sua percepção 

e se o resultado desses trabalhos 

percepção quanto aos 

enquanto 100% deles 

às suas expectativas. 



Gráfico 13 - Percepção

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

A comunicação dos resultados foi considerada eficiente por todos os 

entrevistados e tempestiva

oportuna para 93% deles.

 

Gráfico 14 - Percentual dos entrevistados que considera a comunicação dos 

resultados dos trabalhos da AUDIN tempestiva, precisa, objetiva, clara, concisa, 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)
 

Todavia, mesmo considerando que 

e que os relatórios da auditoria são concisos e de fácil entendimento, uma sugestão 

apresentada nas entrevistas e que foi bem aceita pelos demais gestores cons

Percepção dos entrevistados quanto aos trabalhos da equipe de 

auditoria 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

A comunicação dos resultados foi considerada eficiente por todos os 

tempestiva, precisa, objetiva, clara, concisa, construtiva, completa e

para 93% deles. 

Percentual dos entrevistados que considera a comunicação dos 

resultados dos trabalhos da AUDIN tempestiva, precisa, objetiva, clara, concisa, 

construtiva, completa e oportuna 

ado pelo autor (2022). 

Todavia, mesmo considerando que a comunicação dos resultados é eficiente 

e que os relatórios da auditoria são concisos e de fácil entendimento, uma sugestão 

apresentada nas entrevistas e que foi bem aceita pelos demais gestores cons
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dos entrevistados quanto aos trabalhos da equipe de 

 

A comunicação dos resultados foi considerada eficiente por todos os 

precisa, objetiva, clara, concisa, construtiva, completa e 

Percentual dos entrevistados que considera a comunicação dos 

resultados dos trabalhos da AUDIN tempestiva, precisa, objetiva, clara, concisa, 

 

a comunicação dos resultados é eficiente 

e que os relatórios da auditoria são concisos e de fácil entendimento, uma sugestão 

apresentada nas entrevistas e que foi bem aceita pelos demais gestores consultados 



é a apresentação de um documento

informações mais relevantes que são dissecadas no relatório de auditoria

sua vez, segue o padrão dos relatórios 

apresentação das informações e/ou constatações, da causa, da manifestação da 

unidade auditada, da análise da auditoria interna e das recomendações.

Por fim, na opinião de todos os gestores entrevistados, d

dos trabalhos, os integrantes da equip

isenta. Essa percepção contribui para afastar a ideia da auditoria como instrumento 

de revanchismo e deve estar associada à promoção de um ambiente institucional de 

confiança, espaço onde é possível o compartil

evitar os fenômenos denominados de “apagão das canetas” ou “gestão do medo”.

 

6.4 Identificar as necessidades informacionais dos membros da alta 

administração da UFRN no processo de tomada de decisão

 

A grandeza de uma ins

identificação das necessidades informacionais d

desafiadora, haja vista que até mesmo os gestores entrevistados tiveram dificuldade 

de apontar as necessidades informacionais 

A princípio, desta

que os produtos informacionais da auditoria interna estão entre as fontes 

consultadas para auxiliá-

a seguir. 

Gráfico 15 - Uso dos produtos informacionais da auditoria interna

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

é a apresentação de um documento, um sumário executivo, contendo o resumo das 

informações mais relevantes que são dissecadas no relatório de auditoria

sua vez, segue o padrão dos relatórios da CGU contendo campos específicos para a 

entação das informações e/ou constatações, da causa, da manifestação da 

unidade auditada, da análise da auditoria interna e das recomendações.

Por fim, na opinião de todos os gestores entrevistados, d

dos trabalhos, os integrantes da equipe de auditoria mantiveram atitude imparcial e 

a percepção contribui para afastar a ideia da auditoria como instrumento 

de revanchismo e deve estar associada à promoção de um ambiente institucional de 

confiança, espaço onde é possível o compartilhamento de conhecimento, a fim de 

evitar os fenômenos denominados de “apagão das canetas” ou “gestão do medo”.

Identificar as necessidades informacionais dos membros da alta 

administração da UFRN no processo de tomada de decisão 

A grandeza de uma instituição como a UFRN acaba por tornar a 

identificação das necessidades informacionais dos seus gestores 

desafiadora, haja vista que até mesmo os gestores entrevistados tiveram dificuldade 

de apontar as necessidades informacionais mais importantes no seu 

A princípio, destaca-se o fato de que 64% (n = 9) dos entrevistados disseram 

os produtos informacionais da auditoria interna estão entre as fontes 

-los no processo de tomada de decisão conforme

Uso dos produtos informacionais da auditoria interna

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 
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contendo o resumo das 

informações mais relevantes que são dissecadas no relatório de auditoria. Este, por 

da CGU contendo campos específicos para a 

entação das informações e/ou constatações, da causa, da manifestação da 

unidade auditada, da análise da auditoria interna e das recomendações. 

Por fim, na opinião de todos os gestores entrevistados, durante a execução 

e de auditoria mantiveram atitude imparcial e 

a percepção contribui para afastar a ideia da auditoria como instrumento 

de revanchismo e deve estar associada à promoção de um ambiente institucional de 

hamento de conhecimento, a fim de 

evitar os fenômenos denominados de “apagão das canetas” ou “gestão do medo”. 

Identificar as necessidades informacionais dos membros da alta 

 

acaba por tornar a 

seus gestores uma tarefa 

desafiadora, haja vista que até mesmo os gestores entrevistados tiveram dificuldade 

s no seu dia a dia. 

dos entrevistados disseram 

os produtos informacionais da auditoria interna estão entre as fontes 

los no processo de tomada de decisão conforme Gráfico 15 

Uso dos produtos informacionais da auditoria interna 

 



Quando questionados a respeito de em qual nível de prioridade se 

encontram os produtos informacionais da auditoria interna, o mesmo percentual de 

respondentes afirmou que essa prioridade 

 

Gráfico 16 - Nível de prioridade dos produtos informacionais da AUDIN

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 
Quando sentem necessidade de obter uma informação para subsidiar a 

tomada de decisão, os gestores levam em consideração, principalmente, a natureza 

do processo para definir onde buscam essa informação. Por exemplo, conforme 

citado pela entrevistada 7 (E7

na PROGESP. Se é algo de planejamento, a PROPLAN. Se é algo relacionado à 

pesquisa, PROPESQ”. 

Os casos que têm relação direta com áreas especializadas

Reitorias e as diretorias das áreas técnicas

especialistas. Apenas quando a resposta não é satisfatória ou quando 

trabalhos anteriores e específicos realizados pela unidade de auditoria interna é que 

seus produtos informacionais 

As resoluções internas dos conselhos superiores também foram citadas 

como fontes de informação 

observado na transcrição da fala do entrevistado 6 (E6

resoluções. O tempo todo você está se orientando pelas resoluções, levando em 

conta, porque elas são deliberativas, e normativas também, ela diz o que você vai 

uando questionados a respeito de em qual nível de prioridade se 

produtos informacionais da auditoria interna, o mesmo percentual de 

respondentes afirmou que essa prioridade depende da natureza do processo.

Nível de prioridade dos produtos informacionais da AUDIN

ado pelo autor (2022). 

Quando sentem necessidade de obter uma informação para subsidiar a 

os gestores levam em consideração, principalmente, a natureza 

do processo para definir onde buscam essa informação. Por exemplo, conforme 

ela entrevistada 7 (E7, 2022): “Se é algo de pessoal, busca

na PROGESP. Se é algo de planejamento, a PROPLAN. Se é algo relacionado à 

Os casos que têm relação direta com áreas especializadas

iretorias das áreas técnicas, são encaminhados primeiro a es

especialistas. Apenas quando a resposta não é satisfatória ou quando 

trabalhos anteriores e específicos realizados pela unidade de auditoria interna é que 

seus produtos informacionais são consultados. 

As resoluções internas dos conselhos superiores também foram citadas 

como fontes de informação que são consultadas de forma recorrente

observado na transcrição da fala do entrevistado 6 (E6, 2022): “

uções. O tempo todo você está se orientando pelas resoluções, levando em 

, porque elas são deliberativas, e normativas também, ela diz o que você vai 
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uando questionados a respeito de em qual nível de prioridade se 

produtos informacionais da auditoria interna, o mesmo percentual de 

depende da natureza do processo.  

Nível de prioridade dos produtos informacionais da AUDIN 

 

Quando sentem necessidade de obter uma informação para subsidiar a 

os gestores levam em consideração, principalmente, a natureza 

do processo para definir onde buscam essa informação. Por exemplo, conforme 

: “Se é algo de pessoal, busca-se a informação 

na PROGESP. Se é algo de planejamento, a PROPLAN. Se é algo relacionado à 

Os casos que têm relação direta com áreas especializadas, como as Pró-

são encaminhados primeiro a esses 

especialistas. Apenas quando a resposta não é satisfatória ou quando existem 

trabalhos anteriores e específicos realizados pela unidade de auditoria interna é que 

As resoluções internas dos conselhos superiores também foram citadas 

recorrente, como pode ser 

“Nossa bíblia são as 

uções. O tempo todo você está se orientando pelas resoluções, levando em 

, porque elas são deliberativas, e normativas também, ela diz o que você vai 



fazer em cada situação, o tempo todo a gente está tomando as resoluções como 

indicadores”. 

Por sua vez, os gestores das áreas acadêmicas

entrevistado 4 (E4, 2022

respectivamente, que os produtos informacionais da auditoria são consultados 

“muito pouco” ou “muito pontualmente”

Nessas ocasiões, a auditoria interna só é procurada 

relacionadas a solicitações, recomendações ou determinações da CGU, do TCU e 

do próprio Ministério da Educação.

Todos os entrevistados disseram 

auditoria interna em questões relacionadas 

hipótese de se sentirem intimidados para a realização de qualquer tipo de demanda

Eles acreditam que isso poderia resultar em 

dos auditores. 

A grande maioria (

unidade de auditoria interna em questões relacionadas 

que todos disseram ter ficado satisfeitos com a

 

Gráfico 17 - Percentual dos entrevistados que já realiz

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Quando se trata da atividade de consultoria

pela unidade de auditoria interna

fazer em cada situação, o tempo todo a gente está tomando as resoluções como 

z, os gestores das áreas acadêmicas, como 

, 2022) e do entrevistado 5 (E5, 2022

que os produtos informacionais da auditoria são consultados 

“muito pontualmente” quando necessitam tomar uma decisão. 

, a auditoria interna só é procurada para esclarecer dúvidas 

relacionadas a solicitações, recomendações ou determinações da CGU, do TCU e 

do próprio Ministério da Educação. 

Todos os entrevistados disseram se sentir à vontade 

auditoria interna em questões relacionadas à gestão de sua unidade e rechaçaram a 

hipótese de se sentirem intimidados para a realização de qualquer tipo de demanda

o poderia resultar em uma espécie de agenda oc

A grande maioria (93%) afirmou já ter realizado algum tipo de demanda 

unidade de auditoria interna em questões relacionadas à respectiva gestão, sendo 

que todos disseram ter ficado satisfeitos com as respostas às sua

Percentual dos entrevistados que já realizaram algum tipo de demanda 

à AUDIN 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

Quando se trata da atividade de consultoria, um importante

auditoria interna, o que se pôde observar foi que existe um grande 
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fazer em cada situação, o tempo todo a gente está tomando as resoluções como 

como são os casos do 

, 2022), afirmaram, 

que os produtos informacionais da auditoria são consultados 

tam tomar uma decisão. 

para esclarecer dúvidas 

relacionadas a solicitações, recomendações ou determinações da CGU, do TCU e 

ontade para demandar a 

gestão de sua unidade e rechaçaram a 

hipótese de se sentirem intimidados para a realização de qualquer tipo de demanda. 

uma espécie de agenda oculta por parte 

ter realizado algum tipo de demanda à 

respectiva gestão, sendo 

suas solicitações. 

algum tipo de demanda 

 

importante serviço prestado 

pôde observar foi que existe um grande 
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desconhecimento por parte dos gestores. Não com relação à disponibilidade desse 

produto, haja vista que todos os entrevistados responderam que têm conhecimento 

de que a AUDIN é uma unidade de avaliação e de consultoria, mas sim de como 

proceder, de como operacionalizar essa consultoria, de quais assuntos podem ser 

objeto de consulta à AUDIN, o que explica o fato de que, até a presente data, não se 

tem registro de nenhum processo dessa natureza, nos termos da IN 03/2017. 

Esse desconhecimento pode ser resumido na fala do entrevistado 13 (E13, 

2022) que afirmou ser este um produto que “Deixa a desejar”. Em sua opinião, “Se a 

auditoria implementasse isso seria importantíssimo. Acho que hoje nós não temos, 

só quando solicitamos”. 

Ressalta-se que as consultorias, nos termos da IN 03/2017: 

 

18. [...] representam atividades de assessoria e aconselhamento, realizadas 
a partir da solicitação específica dos gestores públicos. Os serviços de 
consultoria devem abordar assuntos estratégicos da gestão, como os 
processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles 
internos e ser condizentes com os valores, as estratégias e os objetivos da 
Unidade Auditada. Ao prestar serviços de consultoria, a UAIG não deve 
assumir qualquer responsabilidade que seja da Administração. (BRASIL, 
2017, p. 6). 

 

Até houve avaliações positivas, que consideram que a atividade de 

consultoria é “prestada com muito boa efetividade” (E6, 2022) ou, ainda, “bem 

prestada à administração da Universidade” (E1, 2022). Mas, em geral, o que se 

ouviu dos entrevistados foram queixas e a necessidade de melhora na entrega 

desse produto. 

Alguns vinculam à atividade de consultoria apenas à “questão orçamentária, 

financeira e de procedimentos” (E4, 2022), o que dificultaria sua efetivação do ponto 

de vista acadêmico. Outros destacaram a carência de uma consultoria preventiva 

para melhoria dos processos internos, ressaltando que “muitos destes gestores são, 

na verdade, professores das suas determinadas áreas de conhecimento e que nem 

sempre irão ter uma expertise relacionada à gestão, a procedimentos de gestão, de 

legislação, eles precisam realmente do passo a passo” (E7, 2022). Estamos aí 

falando da consultoria como ação de compartilhamento de conhecimentos, “um 

balizamento, a partir da análise feita em relação ao que nós (gestores) fizemos e o 

que é inadmissível que se continue a fazer, e aquilo que é aconselhável continuar a 

fazer” (E7, 2022). 



88 

Outro produto informacional citado nas entrevistas foi uma espécie de 

informativo de atualização da legislação que pode ser complementado com a 

atualização da jurisprudência, principalmente do TCU, responsável pelo julgamento 

das contas da Universidade. 

A consultoria para a prestação de contas e a confecção do relatório de 

gestão dos centros acadêmicos e da Universidade também foi mencionada nas 

entrevistas. Nesse ponto, destaca-se que, mesmo não sendo nos moldes da IN 

03/2017, a AUDIN tem participado efetivamente em ambos os casos, seja por 

intermédio da avaliação da execução das despesas nos centros acadêmicos, 

atividade realizada anualmente e que serve de base para o julgamento das contas 

dessas unidades pelo Conselho de Curadores (CONCURA), ou por meio da 

avaliação da adequação das peças do relatório de gestão da UFRN às normas 

regulamentares emitidas pelo TCU. 

Quando questionados objetivamente a respeito de quais as necessidades 

informacionais mais frequentes, a resposta dos gestores também foi das mais 

variadas, com destaque para a necessidade de manterem-se atualizados com 

relação às resoluções internas dos colegiados. Essas resoluções, como bem 

observado por um dos entrevistados, “elas estão todas acessíveis no sistema. O 

sistema está à disposição”. Em outras palavras, essa atualização depende 

exclusivamente dos próprios gestores, tendo em vista que os sistemas gerenciais 

utilizados pela Universidade (SIG) são, nesse ponto, muito práticos, acessíveis e 

disponibilizam as resoluções de maneira muito transparente. 

O plano de gestão da Universidade também foi lembrado como o documento 

que norteia o dia a dia dos gestores. O monitoramento constante do cumprimento 

das metas nele estabelecidas é uma informação indispensável para o atingimento 

dos objetivos traçados, especialmente pelos integrantes do Gabinete da Reitoria. 

 

6.5 Verificar quais fatores influenciam a utilização dos produtos informacionais 

da auditoria no processo de tomada de decisão pela alta administração da 

UFRN 

 

Assim como quando inquiridos a respeito do nível de prioridade no qual se 

encontram os produtos informacionais da auditoria interna, a resposta mais repetida 

quando questionados sobre os fatores que influenciam a utilização desses produtos 



no processo de tomada de decisão foi 

informacional com a qual o gestor é confrontado.

Conforme já se mencionou

ter conhecimento de que a auditoria interna é uma unidade de avaliação 

consultoria. Entretanto, no que se refere à atividade de consultoria, ainda exis

muitas dúvidas por parte dos gestores, principalmente com relação aos requisitos e 

limites para a sua efetivação.

Para 92,86% (n = 13) 

os produtos informacionais da unidade de auditoria interna servira

tomada de decisão. Por outro lado, apenas 28,57% 

afirmaram sempre consultar os produtos informacionais da AUDIN para auxiliá

no processo decisório. 

São números que parecem contraditórios, mas que se justifi

que esses produtos são consultados, conforme dito pelos próprios gestores, 

dependendo da necessidade informacional que se apresenta no momento. Daí 

justifica-se a resposta que predominou na questão da frequência de consulta aos 

produtos informacionais da AUDIN

 

Gráfico 18 - Frequência de consulta aos produtos informacionais da AUDIN

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Quase 80% (n = 11) 

de auditoria por completo

parte relacionada à sua unidade

da AUDIN. 

no processo de tomada de decisão foi “depende da demanda” 

al o gestor é confrontado. 

se mencionou anteriormente, todos os entrevistados afirmaram 

que a auditoria interna é uma unidade de avaliação 

. Entretanto, no que se refere à atividade de consultoria, ainda exis

muitas dúvidas por parte dos gestores, principalmente com relação aos requisitos e 

limites para a sua efetivação. 

(n = 13) dos entrevistados, em algum momento da sua gestão

os produtos informacionais da unidade de auditoria interna servira

Por outro lado, apenas 28,57% (n = 4) des

afirmaram sempre consultar os produtos informacionais da AUDIN para auxiliá

São números que parecem contraditórios, mas que se justifi

es produtos são consultados, conforme dito pelos próprios gestores, 

dependendo da necessidade informacional que se apresenta no momento. Daí 

resposta que predominou na questão da frequência de consulta aos 

formacionais da AUDIN: “as vezes” (50%).  

Frequência de consulta aos produtos informacionais da AUDIN

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

(n = 11) dos respondentes afirmaram que já le

por completo, 7,14% (n= 1) referiram já ter lido “em parte

parte relacionada à sua unidade, enquanto 14,29% (n= 2) nunca leram um relatório 
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“depende da demanda” ou da necessidade 

odos os entrevistados afirmaram 

que a auditoria interna é uma unidade de avaliação e de 

. Entretanto, no que se refere à atividade de consultoria, ainda existem 

muitas dúvidas por parte dos gestores, principalmente com relação aos requisitos e 

m algum momento da sua gestão, 

os produtos informacionais da unidade de auditoria interna serviram de base para a 

desses entrevistados 

afirmaram sempre consultar os produtos informacionais da AUDIN para auxiliá-los 

São números que parecem contraditórios, mas que se justificam pelo fato de 

es produtos são consultados, conforme dito pelos próprios gestores, 

dependendo da necessidade informacional que se apresenta no momento. Daí 

resposta que predominou na questão da frequência de consulta aos 

Frequência de consulta aos produtos informacionais da AUDIN 

 

que já leram um relatório 

m parte”, obviamente a 

nunca leram um relatório 



A qualidade dos trabalhos da auditoria, especialmente 

resultados na qual se destacam a

relatório de auditoria, obteve avaliação positiva por parte de 93% 

entrevistados. Na avaliação des

AUDIN responsáveis pela comunic

apresentam as características

anterioremente (precis

oportunidade).  

 

Gráfico 19 - Opinião sobre a 

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Os gestores foram questionados sobre a disponibilidade dos auditores em 

ajudá-los a dar sentido às informações contidas nos relatórios de auditoria e colocar 

em prática suas recomenda

Para 93% (n= 13) 

auditoria, os auditores concentraram seus esforços em ajudá

informações neles constantes 

 

qualidade dos trabalhos da auditoria, especialmente 

na qual se destacam a reunião de busca conjunta de soluções e o 

obteve avaliação positiva por parte de 93% 

entrevistados. Na avaliação desses respondentes, os produtos

AUDIN responsáveis pela comunicação dos resultados dos seus exames

características exigidas pela Norma 2420 das IPPF mencionadas 

precisão, objetividade, clareza, concisão

Opinião sobre a qualidade da comunicação da AUDIN

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

Os gestores foram questionados sobre a disponibilidade dos auditores em 

los a dar sentido às informações contidas nos relatórios de auditoria e colocar 

em prática suas recomendações. 

(n= 13) dos entrevistados, após a emissão d

os auditores concentraram seus esforços em ajudá-lo

constantes e em colocar em prática suas recomendações
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qualidade dos trabalhos da auditoria, especialmente a comunicação dos 

reunião de busca conjunta de soluções e o 

obteve avaliação positiva por parte de 93% (n = 13) dos 

produtos informacionais da 

ação dos resultados dos seus exames 

Norma 2420 das IPPF mencionadas 

ão, completude e 

qualidade da comunicação da AUDIN 

 

Os gestores foram questionados sobre a disponibilidade dos auditores em 

los a dar sentido às informações contidas nos relatórios de auditoria e colocar 

após a emissão dos relatórios de 

los a dar sentido às 

colocar em prática suas recomendações. 



Gráfico 20 - Disponibilidade dos auditores em ajudá

informações contidas nos RA e colocar em prática suas recomendações

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

 

Como demonstram 

trabalhos da AUDIN e à

ambas positivas, esses 

demanda informacional dos gestores é específic

especializada no assunto

Por exemplo, se a necessidade informacional é ligada 

contratos, existe um grupo de apoio na PROAD, composto por professores do 

Departamento de Ciências Contábeis, especialistas em análise de bal

suporte às contratações de produtos e serviços.

Esta é uma característica, uma boa prática muito peculiar de uma instituição 

universal como é a UFRN. 

especialistas nas mais variadas áreas do

Assim, consulta

reserva-se à auditoria as

aos controles internos, mesmo que nes

especializada na UFRN, a Secretaria de Governança Institucional (SGI).

Outro fator que influencia 

proximidade e a disponibilidade da informação. 

trabalhos realizados pela AUDIN 

eles também são consultad

Disponibilidade dos auditores em ajudá-los a dar sentido às 

informações contidas nos RA e colocar em prática suas recomendações

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

demonstram as respostas às questões relacionadas à qualidade dos 

à frequência de consulta aos seus produtos informacionais, 

 produtos da auditoria interna não são utilizados quando a 

demanda informacional dos gestores é específica e existe uma unidade 

especializada no assunto, na estrutura organizacional da própria UFRN

Por exemplo, se a necessidade informacional é ligada à 

contratos, existe um grupo de apoio na PROAD, composto por professores do 

Departamento de Ciências Contábeis, especialistas em análise de bal

suporte às contratações de produtos e serviços. 

a é uma característica, uma boa prática muito peculiar de uma instituição 

a UFRN. Uma instituição que tem em seu quadro de servidores 

especialistas nas mais variadas áreas do conhecimento.  

Assim, consulta-se primeiramente os especialistas, quando existentes

as questões relacionadas à governança, à

aos controles internos, mesmo que nesse caso também exist

na UFRN, a Secretaria de Governança Institucional (SGI).

que influencia a utilização dos produtos informacionais 

a disponibilidade da informação. Nessa situação

realizados pela AUDIN sobre o tema, objeto da necessidade informacional

são consultados, independentemente da existência de especialistas
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los a dar sentido às 

informações contidas nos RA e colocar em prática suas recomendações 

 

às questões relacionadas à qualidade dos 

frequência de consulta aos seus produtos informacionais, 

o utilizados quando a 

e existe uma unidade 

própria UFRN. 

 área de licitações e 

contratos, existe um grupo de apoio na PROAD, composto por professores do 

Departamento de Ciências Contábeis, especialistas em análise de balanço, que dão 

a é uma característica, uma boa prática muito peculiar de uma instituição 

Uma instituição que tem em seu quadro de servidores 

, quando existentes, e 

à gestão de riscos e 

e caso também exista uma unidade 

na UFRN, a Secretaria de Governança Institucional (SGI). 

a utilização dos produtos informacionais é a 

sa situação, quando existem 

eto da necessidade informacional, 

, independentemente da existência de especialistas. 
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No capítulo a seguir será apresentado o produto desta pesquisa, a proposta 

de intervenção destinada a melhorar a contribuição dos produtos informacionais da 

auditoria interna ao processo de tomada de decisão da alta administração da UFRN. 
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7 GUIA PARA APERFEIÇOAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

PARA A TOMADA DE DECISÃO. 

 

Este capítulo apresenta a proposta de intervenção, uma sugestão de 

produtos informacionais da auditoria interna destinados a atender às necessidades 

de informação relacionadas ao processo de tomada de decisão dos membros da alta 

administração da UFRN. 

Tal proposta está baseada nas necessidades informacionais constatadas 

durante a realização desta pesquisa, especialmente por ocasião das entrevistas 

realizadas com os gestores. 

Nas auditorias governamentais, uma constatação é: 

 

o resultado da comparação entre um critério preestabelecido pela equipe de 
auditoria durante a fase de planejamento e a condição real encontrada 
durante a realização dos exames, comprovada por evidências. [...] pode 
indicar conformidade ou não conformidade com o critério, bem como 
registrar oportunidades para melhoria ou boas práticas. (BRASIL, 2017b, p. 
98) 

 

Para cada constatação que indique uma não conformidade, são emitidas 

recomendações com o objetivo de corrigir imprecisões e aperfeiçoar processos. 

Essas recomendações: 

 

não fazem parte dos achados, mas decorrem desses registros e são 
fundamentais para que a auditoria interna atinja seu propósito de 
agregar valor à gestão. Em grande medida, o alcance dos objetivos 
de uma auditoria interna é mensurado por meio dos benefícios 
obtidos pela gestão com a implementação das recomendações. 
(BRASIL, 2017b, p. 101) 
 

A quinta fase do modelo de auditoria de inteligência proposto por Carvalho 

(2010)13 requer a “elaboración de informe con recomendaciones”, o registro das 

descobertas e recomendações do processo de auditoria em um documento claro e 

conciso. As recomendações alusivas a esta pesquisa estão descritas a seguir, 

segundo as quais a equipe de auditoria interna da UFRN deve: 

 

I. Conhecer e se manter atualizada a respeito dos principais 

documentos que norteiam a gestão da UFRN, como o plano de 

                                                           
13  Ver Figura 12 - Etapas e atividades do processo de auditoria de inteligência. 
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gestão, o plano de desenvolvimento institucional e as resoluções 

internas dos conselhos superiores; 

II. Manter diálogo proativo com os gestores a fim de divulgar seus 

principais produtos informacionais; 

III. Esclarecer aos gestores as condições para a efetivação do serviço de 

consultoria; 

IV. Providenciar a emissão de documentos apresentando as principais 

não conformidades constatadas por ocasião da realização dos seus 

exames e as boas práticas a elas relacionadas; 

V. Disponibilizar informativo de atualização da legislação, da 

jurisprudência do TCU e das recomendações da CGU que impactem 

a gestão da Universidade; 

VI. Elaborar um sumário executivo contendo as informações mais 

importantes para cada um dos trabalhos realizados; 

VII. Elaborar um guia para implementação das recomendações a ser 

discutido com as unidades auditadas nas reuniões de busca conjunta 

de soluções atinentes a cada um dos exames realizados;  

VIII. Atuar com a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) a 

fim de unificar e aprimorar o módulo de auditoria disponível no SIPAC. 

 

Avançando no modelo de auditoria de inteligência proposto por Carvalho 

(2010), sua sétima fase demanda a elaboração de um guia para implementar as 

recomendações, que facilite a implantação das recomendações consideradas 

oportunas mediante a indicação de o que, por que, como, quem e quando realizá-

las. Um modelo desse guia contendo as recomendações que resultaram desta 

pesquisa é demonstrado a seguir, no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Guia para implementação das recomendações 

O QUÊ? 
(Recomendações de melhoria) 

POR QUÊ? 
(Justificativa) 

COMO? 
(Procedimentos para 
implementação das 

recomendações) 

QUEM? 
(Responsável pela 

implementação) 

QUANDO? 
(Prazo) 

1. Conhecer e se manter 
atualizada a respeito dos 
principais documentos que 
norteiam a gestão da UFRN, 
como o plano de gestão, o plano 
de desenvolvimento institucional e 
as resoluções internas dos 
conselhos superiores. 

Necessidade de manterem-se 
atualizados a respeito dos principais 
documentos que norteiam a gestão 
da UFRN de modo a conhecerem o 
“universo” como um todo. 

Capacitação periódica 

Integrantes da UAIG Atividade continuada 

Acompanhamento e avaliação 
dos indicadores de gestão 

2. Manter diálogo proativo com os 
gestores a fim de divulgar seus 
principais produtos 
informacionais. 

Com o intuito de estreitar os laços 
com os gestores, bem como em 
função da boa aceitação de um 
produto informacional 
disponibilizado como “piloto” no ano 
de 2021, os “Diálogos com a 
AUDIN”. 

Incluir esta ação no PAINT e 
submetê-la à aprovação do 

CONSAD. 

Equipe designada para 
a execução da ação no 

PAINT 

A partir do exercício 
de 2023 

3. Esclarecer aos gestores as 
condições para a efetivação do 
serviço de consultoria. 

Em função da existência de muitas 
dúvidas por parte dos gestores, 
principalmente com relação aos 
requisitos e limites para a efetivação 
do serviço de consultoria. 

Capacitar a equipe de auditoria 
para prestar o serviço de 
consultoria previsto na IN 

03/2017. 

Integrantes da UAIG 

A partir do exercício 
de 2023 Capacitar os gestores com 

vistas a esclarecer as dúvidas 
relacionadas ao serviço de 
consultoria prestado pela 

AUDIN. 

Equipe designada para 
a execução da ação no 

PAINT 
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O QUÊ? 
(Recomendações de melhoria) 

POR QUÊ? 
(Justificativa) 

COMO? 
(Procedimentos para 
implementação das 

recomendações) 

QUEM? 
(Responsável pela 

implementação) 

QUANDO? 
(Prazo) 

4. Providenciar a emissão de 
documentos apresentando as 
principais não conformidades 
constatadas por ocasião da 
realização dos seus exames e as 
boas práticas a elas relacionadas. 

Demanda recorrente, a emissão de 
uma espécie de “cartilha” contendo 
os principais achados de auditoria 
verificados no decorrer dos exames. 
Um documento que atenda às 
especificidades da UFRN, 
diferentemente das cartilhas no 
estilo “perguntas frequentes” da 
CGU que são mais genéricas. 

Incluir esta ação no PAINT e 
submetê-la à aprovação do 

CONSAD. 

Equipe designada para 
a execução da ação no 

PAINT 

A partir do exercício 
de 2023 

5. Disponibilizar informativo de 
atualização da legislação, da 
jurisprudência do TCU e das 
recomendações da CGU que 

impactem a gestão da 
Universidade. 

Por se tratar de uma boa prática 
reconhecida pelo TCU, bem como 
de demanda recorrente nas 
entrevistas que amparam esta 
pesquisa. 

Destacar uma equipe de 
servidores da AUDIN para 

acompanhar a atualização da 
legislação, da jurisprudência do 
TCU e das recomendações da 
CGU que impactem a gestão 

da Universidade.   

Equipe designada para 
a execução da ação no 

PAINT  

A partir do exercício 
de 2023 

Incluir esta ação no PAINT e 
submetê-la à aprovação do 

CONSAD. 
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O QUÊ? 
(Recomendações de melhoria) 

POR QUÊ? 
(Justificativa) 

COMO? 
(Procedimentos para 
implementação das 

recomendações) 

QUEM? 
(Responsável pela 

implementação) 

QUANDO? 
(Prazo) 

6. Elaborar um sumário executivo 
contendo as informações mais 
importantes para cada um dos 
trabalhos realizados. 

Para facilitar o trabalho dos 
gestores, constantemente 
confrontados com excesso de 
trabalho, assim como para 
acrescentar um produto 
informacional ao portfólio de 
produtos da AUDIN. Destaca-se 
também que se trata de uma boa 
prática consagrada nas grandes 
corporações.   

Ao final de cada ação de 
auditoria, a equipe executora 

deverá elaborar um documento 
contendo as informações mais 
importantes identificadas no 
decorrer dos exames e que 

norteei a leitura do relatório da 
auditoria a ser disponibilizado 

com o RA. 

Equipe designada para 
a execução da ação no 

PAINT  

A partir do exercício 
de 2023 

7. Elaborar um guia para 
implementação das 
recomendações a ser discutido 
com as unidades auditadas nas 
reuniões de busca conjunta de 
soluções atinentes a cada um dos 
exames realizados. 

Para facilitar a implementação e o 
monitoramento das recomendações 
de auditoria 

Ao final de cada ação de 
auditoria, a equipe executora 
deverá elaborar um guia para 

implementação das 
recomendações e discutir cada 

uma das sugestões com as 
unidades auditadas nas 

reuniões de busca conjunta de 
soluções. 

Equipe designada para 
a execução da ação no 

PAINT  
 

A partir do exercício 
de 2023 

8. Atuar com a Superintendência 
de Tecnologia da Informação 
(STI) a fim de unificar e aprimorar 
o módulo de auditoria disponível 
no SIPAC. 

A comunicação entre a AUDIN e as 
demais unidades da UFRN via SIGs 
sempre foi motivo de controvérsias. 

Retomar as reuniões conjuntas 
entre AUDIN e STI com vistas a 

unificar e aprimorar o módulo 
de auditoria disponível no 

SIPAC. 

Equipe designada para 
a execução da ação no 

PAINT.  
 

Depende da 
disponibilidade de 
recursos humanos 

da STI 

Fonte: elaborado pelo autor (2022).
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Essas recomendações foram elaboradas visando melhorar a qualidade dos 

produtos e serviços informacionais da unidade de auditoria interna governamental da 

UFRN. Espera-se que sua adoção melhore o processo de tomada de decisão por 

parte dos gestores responsáveis pelas decisões estratégicas, de longo prazo, e, por 

consequência, a prestação de serviços à sociedade. 

Apresentada a proposta de intervenção, o próximo capítulo contempla as 

considerações finais desta pesquisa. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi motivada pela necessidade de se obter respostas à 

seguinte questão: como as informações produzidas pela unidade de auditoria interna 

governamental da UFRN contribuem para o processo de tomada de decisão pela 

alta administração da Universidade? 

Nesse sentido, definiu-se como objetivo geral analisar, na perspectiva dos 

gestores, as contribuições informacionais da unidade de auditoria interna 

governamental da UFRN para o processo de tomada de decisão. Essas 

contribuições vão muito além dos relatórios de auditoria e envolvem as notas 

técnicas, as reuniões de busca conjunta de soluções, as participações em reuniões 

da gestão, as participações em reuniões dos colegiados, as participações nas 

oficinas de gestão de riscos, as respostas às consultas etc. 

Considera-se que o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado, bem como 

os cinco objetivos específicos, como se indica a seguir. 

O primeiro objetivo específico - caracterizar a unidade de auditoria interna 

governamental da UFRN como produtora de informações estratégicas – foi 

alcançado por meio da verificação do grau de aderência dos procedimentos e 

produtos da UAIG ao método clássico proposto por Platt (1974), os princípios de 

produção de informações estratégicas. O item 6.2 descreve esses PPIE e os 

respectivos procedimentos e produtos da auditoria interna governamental da UFRN 

com os quais se relacionam.  

O perfil da auditoria interna governamental e dos seus produtos 

informacionais na visão dos gestores da alta administração da UFRN, segundo 

objetivo específico, foi elaborado a partir das respostas às entrevistas realizadas 

com esses gestores e está descrito no item 6.3.  

Em suma, a alta gestão da Universidade considera que os integrantes da 

AUDIN entendem do negócio e da estratégia da instituição, assim como consideram 

que as informações produzidas pela AUDIN são estratégicas e seus trabalhos 

relevantes para o processo decisório. 

A percepção quanto aos trabalhos da equipe de auditoria é positiva, os 

resultados atendem às suas expectativas e a comunicação desses resultados é 

eficiente.  
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A maioria tem conhecimento de que a AUDIN é vinculada ao CONSAD, 

assim como de que é o CONSAD quem aprova o Plano Anual de Auditoria Interna, 

fato que os faz se sentirem integrados aos processos de trabalho da auditoria 

interna da UFRN. 

Em seguida, buscou-se identificar as necessidades informacionais dos 

membros da alta administração da UFRN no processo de tomada de decisão, 

terceiro objetivo específico. Os entrevistados tiveram dificuldade de apontar as 

necessidades informacionais mais importantes no seu dia a dia e apresentaram 

respostas das mais variadas, com destaque para a necessidade de se manterem 

atualizados com relação às resoluções internas dos colegiados e sobre o 

monitoramento do cumprimento das metas estabelecidas no plano de gestão da 

Universidade. Outro produto informacional citado nas entrevistas foi um informativo 

de atualização da legislação. 

A maioria afirmou que os produtos informacionais da auditoria interna estão 

entre as fontes consultadas para auxiliá-los no processo decisório, mas que o nível 

de prioridade no qual se encontram depende da natureza do processo.  

Quando se trata da atividade de consultoria, o que se pôde observar foi que 

existe um grande desconhecimento por parte dos gestores quanto a sua 

operacionalização. 

Posteriormente, procurou-se verificar quais fatores influenciam a utilização 

dos produtos informacionais da auditoria no processo de tomada de decisão pela 

alta administração da UFRN, quarto objetivo específico. Aqui, a resposta mais 

repetida também foi “depende da demanda”. Quando a demanda informacional dos 

gestores é específica e existe uma unidade especializada no assunto, na estrutura 

organizacional da própria UFRN, consultam-se, primeiramente, esses especialistas e 

reservam-se à auditoria as questões relacionadas à governança, à gestão de riscos 

e aos controles internos. Outro fator que influencia a utilização dos produtos 

informacionais é a disponibilidade da informação. Nesse caso, quando existem 

trabalhos realizados pela AUDIN sobre o tema, eles também são consultados, 

independentemente da existência de especialistas. 

Por fim, o capítulo 7 apresenta uma proposta de produtos informacionais de 

auditoria para atender às necessidades informacionais relacionadas ao processo de 

tomada de decisão dos membros da alta administração da UFRN, quinto objetivo 

específico. 
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Uma limitação imposta à realização desta pesquisa foi a emergência em 

saúde pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19), o qual trouxe uma série de problemas individuais e 

sociais que impactou negativamente a realização desta pesquisa, demandando a 

necessidade de abreviar algumas fases inicialmente propostas. 

Considerando a importância de se ampliar e aprofundar os resultados 

obtidos com esta pesquisa, sugere-se a elaboração de estudos futuros com vistas a 

avaliar os efeitos da adoção de suas recomendações, sua eficácia e a satisfação 

das partes relacionadas com a implementação de suas recomendações. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL REALIZADO COM OS 

INTEGRANTES DA AUDITORIA INTERNA DA UFRN 

 

OBJETIVO: Verificar o grau de aderência dos procedimentos e produtos da UAIG ao 

método clássico proposto por Platt (1974), os chamados Princípios de Produção de 

Informações Estratégicas (PPIE). 

 

1. Introdução 

a. Dar as boas-vindas e agradecer a aceitação do convite para participar 

da pesquisa; 

b. Informar sobre o propósito da reunião; 

c. Apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

d. Apresentar a dinâmica da reunião; 

e. Apresentar o método de Platt; 

f. Informar a duração estimada para a reunião (2 horas); 

 

2. Questões para discussão 

 

3. Finalização da entrevista 

a. Agradecimento pelo tempo dedicado; 

b. Informar disposição para esclarecimentos de dúvidas ou receber 

sugestões. 
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1ª FASE: Levantamento geral 

A unidade realiza um levantamento completo do problema e dos campos adjacentes 

onde se pode colher algum auxílio? Um plano geral para a conduta do trabalho, 

incluindo prazo, pessoal e principais fontes de informes julgadas disponíveis? 

 

2ª FASE: Definição dos Termos 

A unidade define e explica o que quer, ou não quer, dizer com cada termo ou 

conceito, deixando tudo bem claro, para ela mesma, para seus revisores e para seus 

usuários? 

 

3ª FASE: Coleta de Informes 

A unidade reúne (organiza) todos os informes existentes, todas as informações 

disponíveis e, também, as que precisam ser coletadas em outros campos ou fontes 

ligadas ao contexto? 

 

4ª FASE: Interpretação dos Informes 

A UAIG avalia, classifica, analisa e interpreta os informes (dados coletados)? 

 

5ª FASE: Formulação de Hipóteses 

A UAIG a partir da interpretação dos informes, formula hipóteses experimentais a 

serem testadas no desenvolvimento das análises? 

 

6ª FASE: Tirar conclusões 

A UAIG elabora conclusões finais com base nas investigações destinadas a provar 

ou reprovar a(s) hipótese(s) de trabalho estabelecida na 5ª fase? 

 

7ª FASE: Apresentação 

A UAIG elabora um relatório final no qual o grau de certeza que merece cada 

afirmação importante é indicado, objetivando a compreensão das informações 

coletadas, das análises realizadas e das conclusões alcançadas para subsidiar o 

tomador de decisões? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA REALIZADA 

COM OS MEMBROS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E COM OS DIRETORES DOS 

CENTROS ACADÊMICOS DA UFRN 

 

1. Introdução 

I. Dar as boas vindas e agradecer pela aceitação do convite e 

participação na pesquisa; 

II. Solicitar autorização para gravar a entrevista com o objetivo de 

transcrevê-la posteriormente; 

III. Apresentar-se como pesquisador. Deixar claro que quem está 

entrevistando é o pesquisador e não o auditor; 

IV. Apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

V. Garantir ao entrevistado(a) que em nenhuma hipótese ele(a) será 

identificado(a); 

VI. Informar sobre o propósito da pesquisa: Analisar, na perspectiva dos 

gestores, as contribuições informacionais da unidade de auditoria 

interna governamental da UFRN para o processo de tomada de 

decisão; 

VII. Explicar o que são os produtos informacionais citados nas questões; 

VIII. Deixá-lo(a) à vontade para fazer qualquer tipo de comentário, mesmo 

nas questões que possam ser respondidas objetivamente com sim ou 

não; 

IX. Informar a duração estimada da entrevista (20 minutos). 

 

2. Questões para alcance dos objetivos da pesquisa 

 

3. Finalizar a entrevista 

I. Questionar o entrevistado(a) se existe algum ponto a ser acrescentado; 

II. Agradecer a disponibilidade do respondente; 

III. Informar a disposição para esclarecer dúvidas ou receber sugestões. 
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Bloco I – Perfil do respondente 

1 – Cargo: 

(   ) Reitor 

(   ) Vice-Reitor 

(   ) Pró-Reitor(a) 

(   ) Diretor(a) de Centro Acadêmico 

 

2 - Há quanto tempo o sr(a). atua no cargo (em anos)? 

(   ) Há menos de um ano 

(   ) Entre um e dois anos 

(   ) Entre dois a quatro anos 

(   ) Há mais de quatro anos 

 

3 – O sr(a). já atuou neste cargo anteriormente aqui na UFRN? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

4 – O sr(a). já atuou em outro cargo de gestão na UFRN? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

5 – Faixa etária: 

(   ) Menos de 20 anos 

(   ) Entre 20 e 30 anos 

(   ) Entre 31 e 40 anos 

(   ) Entre 41 e 50 anos 

(   ) Mais de 50 anos 

 

6 – Gênero: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

(   ) Outro 

 

7 – Formação acadêmica: ___________________________________ 



113 

8 – Grau de instrução: 

(   ) Graduação 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

 

9 – Onde fica localizada a sua unidade de atuação? 

(   ) No prédio da Reitoria 

(   ) Em outro prédio, no Campus Central 

(   ) Em outro prédio, fora do Campus Central 

 

Bloco II – Perfil e uso dos produtos informacionais da auditoria interna 

 

1 – O sr(a). tem conhecimento de que a auditoria interna da UFRN está vinculada ao 

CONSAD da universidade? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

2 – O sr(a). tem conhecimento de que é o CONSAD quem aprova o Plano Anual de 

Auditoria Interna? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

3 - O sr(a). como membro do CONSAD se sente integrado aos processos de 

trabalho da auditoria interna da UFRN? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

4 – Em algum momento da sua gestão, seja individualmente ou mesmo nas reuniões 

da gestão da universidade, algum integrante da auditoria interna da UFRN lhe 

informou sobre as atribuições da unidade (o propósito, a missão, o porquê da 

existência de uma unidade de auditoria interna na UFRN)? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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5 - A participação da auditoria interna da UFRN no CONSAD atende as suas 

expectativas com relação à frequência e a participação efetiva nas discussões do 

conselho? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

6 – O sr(a). considera os trabalhos realizados pela auditoria interna da UFRN 

relevantes para o processo decisório? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

7 – O sr(a). considera as informações produzidas na unidade de auditoria interna da 

UFRN como informações estratégicas, vinculadas ao planejamento estratégico da 

universidade? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

8 - O sr(a). tem conhecimento que a auditoria interna é uma unidade de avaliação e 

de também de consultoria? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

9 – Na sua opinião, os integrantes da unidade de auditoria interna da UFRN 

entendem do negócio e da estratégia da universidade? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte 

 

10 – Durante o período de sua gestão, a sua unidade já foi auditada? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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11 – Se a sua unidade já foi auditada durante a sua gestão, qual a sua percepção 

sobre os trabalhos da equipe de auditoria? 

(   ) Positiva 

(   ) Negativa 

(   ) Indiferente 

 

12 – O resultado dos trabalhos de auditoria realizados na sua unidade atendeu a sua 

expectativa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte 

 

13 – A comunicação dos resultados foi tempestiva? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte 

 

14 – A comunicação dos resultados foi precisa, objetiva, clara, concisa, construtiva, 

completa e oportuna? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte 

 

15 – A comunicação dos resultados foi eficiente? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte 

 

16 – Durante a execução dos trabalhos, os integrantes da equipe de auditoria 

mantiveram atitude imparcial e isenta? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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17 – Em algum momento da sua gestão os produtos informacionais da unidade de 

auditoria interna serviram de base para a tomada de decisão? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

18 – Com que frequência o sr(a). consulta os produtos informacionais da unidade de 

auditoria interna? 

(   ) Sempre 

(   ) Às vezes 

(   ) Nunca 

(   ) Pouco 

 

19 – O sr(a). já leu um relatório da auditoria? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte 

 

20 – Quando o sr(a). sente a necessidade de obter uma informação para subsidiar a 

tomada de decisão, qual(is) fator(es) leva em consideração para definir onde buscar 

essa informação? 

 

21 – Quais fontes de informação o sr(a). utiliza para auxiliá-lo(a) no processo de 

tomada de decisão? 

 

22 – Os produtos informacionais da auditoria interna estão entre as fontes 

consultadas para auxiliá-lo(a) no processo de tomada de decisão? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Às vezes 

 

23 - Em qual nível de prioridade se encontram os produtos informacionais da 

auditoria? 

(   ) É um dos primeiros que consulto 

(   ) É um dos últimos que eu consulto 
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(   ) Não utilizo os relatórios de auditoria no processo de tomada de decisão 

(   ) Depende da natureza do processo 

 

24 – Qual a sua opinião sobre a qualidade dos trabalhos da auditoria, especialmente 

com relação a comunicação dos resultados? A reunião de busca conjunta de 

soluções e o relatório de auditoria são produtos informacionais claros, de linguagem 

acessível, p. ex.? 

(   ) Ótima  

(   ) Boa  

(   ) Razoável 

(   ) Ruim 

(   ) Péssima 

(   ) Não tenho opinião formada 

 

25 – Na sua opinião, após a emissão do relatório de auditoria os auditores 

concentraram seus esforços em ajudá-lo(a) a dar sentido às informações nele 

constantes assim como colocar em prática suas recomendações? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não o suficiente 

 

26 – O que o sr(a). espera da atividade de consultoria prestada pela unidade de 

auditoria interna da UFRN? 

 

27 – O sr(a). sente-se à vontade para demandar a unidade de auditoria interna em 

questões relacionadas a gestão da sua unidade ou de alguma forma se sente 

intimidado, acreditando que possa haver uma espécie de agenda oculta por parte 

dos auditores? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

28 – O sr(a). já demandou a unidade de auditoria interna em questões relacionadas 

a gestão da sua unidade? 

(   ) Sim 
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(   ) Não 

 

29 – Em caso positivo, a resposta da unidade de auditoria interna satisfez a sua 

necessidade? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em parte 

(   ) N/A 

 

30 – Durante a sua gestão, qual(is) a(s) necessidades informacionais mais 

frequentes?  
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APÊNDICE C – RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDIN (2017-2021) 

UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

ANO 
Total 

2017 2018 2019 2020 2021 

ASSCOM 1 1 

CB 1 2 5 3 11 

CCET 4 1 3 8 

CCHLA 1 6 2 3 12 

CCS 1 7 6 3 17 

CCSA 1 3 1 4 9 

CE 7 4 3 14 

CERES 1 5 1 4 11 

CGRC 1 1 

COMISSÃO DE ÉTICA 2 2 

COMUNICA 1 1 

CT 3 2 4 9 

DAP 6 6 

DCF 9 1 3 13 

DDP 1 1 

DLOG 1 8 9 

GABINETE 4 22 3 2 3 34 

LAIS 1 1 

PROAD 1 1 2 

PROEX 2 2 

PROGESP 5 12 17 

PROPLAN 2 4 6 12 

SEDIS 1 1 

SGI 3 3 

SGP 4 2 6 

SRINT 1 1 

Total 19 69 45 50 21 204 

UNID. SELECIONADAS 
ANO 

Total 
2017 2018 2019 2020 2021 

CB 1 2 5 3 11 

CCET 4 1 3 8 

CCHLA 1 6 2 3 12 

CCS 1 7 6 3 17 

CCSA 1 3 1 4 9 

CE 7 4 3 14 

CERES 1 5 1 4 11 

CT 3 2 4 9 

DAP 6 6 

DCF 9 1 3 13 

DDP 1 1 

DLOG 1 8 9 

GABINETE 4 22 3 2 3 34 

PROAD 1 1 2 

PROEX 2 2 

PROGESP 5 12 17 

PROPLAN 2 4 6 12 

Total 19 69 33 45 21 187 

PERCENTUAL 

92% 
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APÊNDICE D – PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

1. AÇÃO DO PAINT: 

 

2. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS: 

 

3. RECURSOS HUMANOS EMPREGADOS: 

 

4. PROGRAMA/AÇÃO: 

 

5. OBJETO: 

 

6. ESCOPO: 

 

7. OBJETIVO GERAL: 

 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

9. TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA A SEREM UTILIZADOS: 

 

10. DEFINIÇÃO DA ESFERA DE ATUAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE 

AUDITORIA: 

 

11. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA BÁSICA APLICADAS: 

 

12. ROTEIRO SEQUENCIAL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:
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APÊNDICE E – MATRIZ DE PLANEJAMENTO 

 

QUESTÕES DE 
AUDITORIA 

INFORMAÇÕES 
REQUERIDAS 

FONTES DE 
INFORMAÇÃO 

TÉCNICAS DE 
AUDITORIA 

LIMITAÇÕES 
POSSÍVEIS 
ACHADOS 

 
Apresentar, em forma de 
perguntas, os diferentes 
aspectos que compõem o 
escopo da auditoria e 
que devem ser 
investigados com vistas à 
satisfação do objetivo. 
 
 

 
Identificar as 
informações necessárias 
para responder à 
questão de auditoria. 

 
Identificar as fontes de 
cada item de informação. 
Estas fontes estão 
relacionadas com as 
técnicas de auditoria 
empregadas. 

 
Especificar as 
técnicas que serão 
utilizadas para 
obtenção e 
tratamento das 
informações. 

 
Especificar as limitações 
relativas: às técnicas 
adotadas; às fontes das 
informações; às 
condições operacionais 
de realização do 
trabalho. 

 
Esclarecer 
precisamente que 
conclusões ou 
resultados podem ser 
alcançados a partir da 
estratégia metodológica 
adotada. 
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APÊNDICE F – MATRIZ DE PROCEDIMENTOS 

 

QUESTÕES DE 
AUDITORIA 

PROCEDIMENTOS 
DETALHAMENTO DO 

PROCEDIMENTO 
TÉCNICAS 

MEMBRO 
RESPONSÁVEL 

PERÍODO ACHADO 

 
Correspondência 
com a Questão de 
Auditoria (Qn) 
constante da Matriz 
de Planejamento. 
 

 
Itens de verificação 
ou check-list. 

 
Descrição de forma clara, das 
tarefas que serão realizadas, 
esclarecendo os aspectos a 
serem abordados. 

 
Técnicas de 
coleta e de 
tratamento de 
informações que 
serão utilizadas 
para execução 
de cada 
procedimento. 

 
Pessoa(s) da 
equipe 
encarregada(s) 
da execução de 
cada 
procedimento. 

 
Dia(s) em 
que o 
procediment
o será 
executado. 

 
Descrição do(s) 
achado(s) 
(associar com 
Matriz de Achado, 
se houver). 

 

 

 

 

 

 


