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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo compreender como é realizada a gestão 

de expectativas na unidade de auditoria interna do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. A metodologia adotada 

classifica-se quanto aos objetivos, como descritiva e exploratória; quanto aos 

procedimentos, estudo de caso e pesquisa documental; e quanto à abordagem, 

qualitativa. Para a coleta de dados, foram utilizados como instrumentos os registros 

e documentos institucionais, a entrevista individual com o Auditor-Chefe e o grupo 

focal com os auditores do IFRN. Os dados foram tratados por meio da análise de 

conteúdo e análise documental. Os resultados demonstraram que a fase de 

conhecimento (identificação e coleta das expectativas dos key stakeholders) possui 

uma rotina de procedimentos pré-definida, na qual o principal instrumento utilizado é 

o Levantamento de Informações. Quanto à fase de consideração das expectativas, 

verificou-se que a unidade não possui uma rotina de procedimentos para orientar os 

auditores nessa etapa. Em virtude disso, constatou-se a presença de fragilidades 

que podem interferir na efetividade e qualidade dos trabalhos, na imparcialidade dos 

julgamentos profissionais e na mitigação das diferenças de expectativas. Diante 

dessas fragilidades e considerando que a literatura aponta que o cenário atual 

evidencia o surgimento de novas expectativas e a ampliação destas em torno da 

auditoria interna, conclui-se que o momento da análise das expectativas das 

principais partes interessadas merece atenção, sendo relevante estabelecer 

procedimentos de orientação aos auditores, a fim de afastar ou mitigar as 

fragilidades detectadas. 

 

Palavras-chave: Auditoria interna governamental. Normas de auditoria. Diferenças 

de expectativas em auditoria. Gestão de expectativas. 

  



  

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to understand how expectations are managed in the internal 

audit unit of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte – IFRN. The adopted methodology is classified according to the objectives, 

as descriptive and exploratory; as for the procedures, case study and documentary 

research; and as for the approach, qualitative. For data collection, institutional 

records and documents, the individual interview with the Chief Auditor and the focus 

group with IFRN auditors were used as instruments. The data were treated through 

content analysis and document analysis. The results showed that the knowledge 

phase (identification and collect of key stakeholder expectations) has a pre-defined 

procedure routine, in which the main instrument used is the Information Survey. As 

for the expectations consideration phase, it was found that the unit does not have a 

routine procedure to guide auditors in this stage. As a result, there were weaknesses 

that can interfere with the effectiveness and quality of work, the impartiality of 

professional judgments and the mitigation of differences in expectations. In view of 

these weaknesses and considering that the literature points out that the current 

scenario shows the emergence of new expectations and the expansion of these 

around the internal audit, it is concluded that the moment of analysis of the 

expectations of the main stakeholders deserves attention, and it is relevant to 

establish procedures guidance to the auditors in order to remove or mitigate the 

weaknesses detected. 

 

Keywords: Internal audit in the public sector. Standards. Audit expectations gap. 

Managing expectation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente introdução apresenta a seguinte estrutura: contextualização do 

problema de pesquisa; definição do objetivo geral e objetivos específicos; 

caracterização do campo empírico; e justificativa.  

 

1.1 Contextualização do problema de pesquisa 

 

No cenário de migração do modelo burocrático da Administração Pública 

para o modelo gerencialista, a atividade de auditoria interna ganhou relevância com 

a edição do Decreto nº 3591/2000, que introduziu a obrigatoriedade da criação das 

unidades de auditoria interna na administração pública federal indireta (BRASIL, 

2000).   

A referida norma, que regulamentou o Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal (SCIPEF), estabeleceu o papel da unidade de auditoria 

interna (Audin) de adicionar valor à gestão e racionalizar as ações de controle, bem 

como estabeleceu a relação entre a Audin e a alta administração, que vinculou a 

unidade ao conselho de administração ou órgão equivalente (BRASIL, 2000). 

No entanto, ainda que a atividade de auditoria interna tenha gerado a 

expectativa de agregar valor à gestão pública, o que se verificou foi uma relação 

conflituosa e desconfiança entre auditores e gestores (MARÇOLA, 2011), o que tem 

contribuído para a diminuição da efetividade da atuação dessa atividade e, em 

algumas situações têm levado a alta gestão a fazer uma leitura equivocada da 

auditoria, destoando da relevância institucional esperada e exigível na dinâmica do 

controle e por conseguinte dos benefícios resultantes dessa atividade. 

A relação entre gestores e auditores é debatida na literatura internacional 

e nacional, e, de acordo com vários estudos, o suporte gerencial é um importante 

fator de impacto na efetividade ou performance da atividade de auditoria interna 

(ALZEBAN; GWILLIAM, 2014; COETZEE; ERASMUS, 2017; OKODO; MOMOH; 

YAHAYA, 2019).  

No Brasil, Marçola (2011), ao descrever a relação difícil entre auditores e 

gestores públicos, destaca a incredulidade do gestor (por preconceito ou por 

ignorância) em reconhecer a importância da Audin. Sobre isso, o Tribunal de Contas 

da União (TCU), considerando a importância estratégica da unidade de auditoria 
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interna para a governança das instituições públicas, a partir de 2013, realizou 

trabalhos de fiscalização  em conjunto com a Controladoria-Geral da União  (CGU) 

para analisar a situação e a evolução da estrutura dessas unidades em 

universidades e institutos federais de ensino, verificando vários aspectos, conforme 

critérios estabelecidos em normas internacionais de prática profissional (TCU, 2015).  

Os resultados dos trabalhos apresentaram diversas inconformidades e 

das várias constatações destacou-se a pouca importância que ainda é dada às 

unidades de auditoria interna (Audins) como indutoras de melhoria da governança 

nas instituições federais de ensino. Além disso, foram identificadas várias situações 

que auditores internos estavam desempenhando atividades típicas de gestão, como: 

elaboração de editais de licitações, despachos e emissão de pareceres (TCU, 2015).  

O principal motivo dessa situação, conforme descrito no relatório de 

levantamento, julgado pelo Acórdão nº 528/2015–TCU-Plenário, é o 

desconhecimento da alta administração sobre o papel das Audins na gestão de 

riscos e na melhoria dos controles internos administrativos (TCU, 2015). 

Apesar de ser um problema atual no cenário brasileiro, a desconfiança ou 

ignorância com relação ao papel e responsabilidade da auditoria já vem sendo 

debatida internacionalmente desde a década dos anos 70 (LIGGIO, 1974; PORTER, 

1993). E com o avanço dos estudos sobre auditoria independente no exterior, vários 

autores apontam o baixo entendimento quanto ao trabalho e responsabilidade do 

auditor como um dos motivos para a existência de diferenças de expectativa em 

auditoria, do inglês “audit expectation gap” (DIXON; WOODHEAD; SOHLIMAN, 

2006; SIDANI, 2007).  

A diferença de expectativa em auditoria pode ser definida como a lacuna 

(gap) entre o que o público ou gestores esperam dos auditores e o que a auditoria 

compreende do seu trabalho. Liggio (1974) ao estudar o assunto apontou essa 

lacuna como causa dos litígios, questionamentos ou críticas quanto ao papel e 

responsabilidade dos auditores em casos de escândalos financeiros nos EUA. E 

sem a redução dessas diferenças, concluiu que o problema continuaria.  

Kassem e Higson (2012) destacam que as diferenças de expectativa 

ocorrem principalmente por conta da difícil definição do papel do auditor ao longo da 

história. No entanto, essa razão não recai apenas sobre a má informação dos 

gestores e público em geral sobre a profissão de auditoria, há duas outras razões 
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para a existência das diferenças de expectativas em auditoria: as limitações nas 

normas de auditoria e a performance deficiente dos auditores. 

De acordo com Porter (1993), o gap de deficiência de performance está 

relacionado com a diferença entre a percepção do desempenho do auditor perante 

suas obrigações “e o desempenho percebido pelos demandantes de seu trabalho” 

(PORTER, 1993 apud STERZECK, 2017, p. 76). Enquanto que o gap de normas 

deficientes se refere  à diferença de percepção sobre as atribuições que se esperam 

dos auditores e as responsabilidades atuais dos auditores definidas pelas normas de 

auditoria. 

Então, ciente dessa lacuna, a literatura dedicada ao tema vem buscando 

abordar formas de mitigação para essa situação (REZA; KARIM, 2018).  Erasmus e 

Coetzee (2018) destacam que vários estudos evidenciam que as diferenças de 

expectativas entre a auditoria interna e seus stakeholders estão alargando, sendo 

necessário estratégias para focar no alinhamento das atividades de auditoria interna 

com as expectativas das principais partes interessadas (IIA, 2014). 

No âmbito do Poder Executivo Federal, a auditoria interna governamental 

passou por mudanças em seu arcabouço normativo. Essas alterações visam o 

fortalecimento da atividade de auditoria interna, tendo como destaque a consonância 

com padrões e práticas reconhecidas internacionalmente (IIA, 2017; COSO, 2007; 

CGU, 2017; MP; CGU, 2016). 

Apesar de estabeleceram que as expectativas do cliente devem ser 

consideradas em várias etapas dos trabalhos da auditoria, as normas do SCIPEF 

enfatizam a busca pelo alinhamento das expectativas especialmente em dois 

momentos, os quais são: elaboração do planejamento da auditoria e a comunicação 

dos resultados (CGU, 2017; CGU, 2018a).  

No planejamento da auditoria, a unidade de auditoria coleta e considera 

as expectativas das partes interessadas, o que repercute na operacionalização das 

atividades da auditoria interna governamental. Já a comunicação dos resultados, é 

uma das etapas da execução das atividades previstas no Plano de Auditoria Interna 

(PAINT), na qual engloba a emissão de opinião e a divulgação dos resultados dos 

trabalhos. Esta etapa requer a consideração e um adequado entendimento das 

expectativas do cliente (CGU, 2017; CGU, 2018a). 

Pressupõe-se, portanto, que essa previsão normativa proporciona, a 

priori, o alinhamento de expectativas entre a gestão e a auditoria interna. 
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Principalmente, ao considerar que se espera cada vez mais da auditoria interna 

adição de valor por meio da prestação de serviços de assessoramento, conforme 

aponta o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2018). 

Sobre isso, convém destacar que a PricewaterhouseCoopers - PWC 

(2017b) elaborou estudo sobre a situação da atividade de auditoria interna, e nessa 

pesquisa foi realizado um levantamento com aproximadamente 1900 (mil e 

novecentos) executivos de empresas espalhadas em 41 (quarenta e um) países. 

Como resultado, verificou-se que a compreensão por parte dos stakeholders de que 

a auditoria interna gera valor caiu de 54%, em 2016, para 44%, em 2017, atingindo 

seu menor valor desde o início da referida pesquisa. 

 O resultado indica que auditoria interna não está conseguindo se alinhar 

as expectativas das partes interessadas e, embora a percepção de que o papel e 

importância da auditoria interna nas organizações não tenha perdido relevância,  

estes esperam da auditoria interna mais do que estão recebendo atualmente (PWC, 

2017b). O estudo também evidenciou que há grande expectativa para que auditoria 

interna assuma uma função mais participativa ou proativa no assessoramento, a fim 

de auxiliar o processo de gerenciamento de riscos (PWC, 2017b). 

No Brasil, não obstante os resultados dos trabalhos de fiscalização do 

TCU e CGU, Marçola (2011), ao descrever sobre a dificuldade de implementação da 

auditoria interna na administração pública, evidenciou que um dos pontos centrais 

estava na compreensão equivocada do caráter punitivo das auditorias, por parte dos 

gestores. Isso corrobora com o resultado apontado pela PWC (2017b), pois a 

expectativa requer, principalmente, a mudança de compreensão sobre a forma que a 

auditoria interna contribui para a gestão, ou seja, a mudança de caráter punitivo ou 

reativo para um cenário de assessoramento proativo ou preventivo (ATTIE, 2012; 

FAUSTINO; NASCIMENTO; COSTA, 2016). 

Sendo assim, é necessário que a auditoria interna compreenda a 

estratégia e prioridades da administração, os riscos mais relevantes para a 

instituição e principalmente as expectativas das partes interessadas, para que tenha 

condição de fornecer  o suporte de que os stakeholders procuram e necessitam 

(DELOITTE, 2018). 

Diante desse cenário, verifica-se que o papel da auditoria interna tem se 

ampliado, refletindo as necessidades e expectativas das organizações (FAUSTINO; 

NASCIMENTO; COSTA, 2016), surgindo, portanto, a necessidade de compreender 
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como as unidades de auditoria interna gerenciam as expectativas dos gestores e 

demais partes interessadas. 

Diante disso, a presente pesquisa se norteará pela seguinte pergunta: De 

que forma é realizada a gestão de expectativas na unidade de auditoria interna do 

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

IFRN?  

 

1.2 Objetivos 

 

A seguir são demonstrados o objetivo geral e os objetivos específicos, 

que representam o problema da pesquisa e os passos para que o objetivo geral seja 

alcançado, respectivamente. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Compreender como é realizada a gestão de expectativas no âmbito da 

unidade de auditoria interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte – IFRN. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para que o objetivo geral seja alcançado, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos:  

 

• Identificar as normas do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal e demais entidades profissionais aplicáveis ao 

gerenciamento de expectativas na unidade de auditoria interna do 

IFRN; 

• Descrever os procedimentos realizados pela unidade de auditoria 

interna do IFRN no planejamento e na comunicação dos resultados da 

auditoria; 

• Verificar a percepção dos auditores do IFRN e do Chefe da Auditoria 

Geral com relação ao papel da auditoria interna no gerenciamento das 

expectativas;  
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• Verificar o papel estratégico do Chefe da Auditoria Geral com relação à 

gestão de expectativas; e 

• Analisar como a unidade de auditoria interna do IFRN identifica, coleta 

e considera as expectativas dos gestores e demais partes interessadas 

no planejamento da auditoria e na comunicação de resultados. 

 

1.3 Caracterização do campo empírico 

 

O presente trabalho foca sua análise na unidade de auditoria interna do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

O IFRN é integrante da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

(RFEPCT), está vinculado ao Ministério da Educação e possui natureza jurídica de 

autarquia (IFRN, 2019a). Trata-se, portanto, de 

 

uma instituição de educação superior, básica e profissional, especializada 
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades 
de ensino, conjugando conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos a 
ideais pedagógicos de fundamentação histórico-crítica (IFRN, 2016, p. 29). 

 

O IFRN possui mais de 100 (cem) anos de existência e sua história 

começou em 23 de setembro de 1909, sob a denominação de Escola de Aprendizes 

Artífices. Após isso, ocorreram várias alterações de denominação (Liceu Industrial; 

Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte; e Centro Federal de Educação 

Tecnológica) e de localização das instalações da instituição, culminando na atual 

denominação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (BRASIL, 2008; IFRN, 2019a). 

Atualmente, o quadro de servidores conta com 2655 (dois mil, seiscentos 

e cinquenta e cinco) servidores efetivos ativos, sendo 1156 (mil cento e cinquenta e 

seis) técnicos-administrativos e 1499 (mil quatrocentos e noventa e nove) docentes. 

E a estrutura da instituição se divide em 22 campi e Reitoria. Com essa estrutura 

descentralizada, está presente por todo o estado do Rio Grande do Norte (IFRN, 

2019a), conforme Figura 01 a seguir:  
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Figura 01 – Mapa de atuação do IFRN 

 

Fonte: IFRN (2019a, p. 12). 

 

Com o processo de expansão do IFRN no estado do Rio Grande do 

Norte, a instituição possui atualmente 40.178 (quarenta mil, cento e setenta e oito) 

alunos matriculados em diversos cursos oferecidos na instituição, da educação 

básica à pós-graduação (IFRN, 2019a). A Tabela 01 demonstra o quantitativo de 

cursos ofertados pelo IFRN no ano de 2018: 

 

Tabela 01 - Número de cursos do IFRN em 2018 

CURSOS QUANTITATIVO 

Curso técnico 86 

Cursos de Licenciatura 13 

Cursos superiores de tecnologia 20 

Engenharia 1 

Especializações 22 

Mestrados 4 

Doutorado 1 

Cursos de extensão 133 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme Relatório de Gestão 2018 (IFRN, 2019a). 

 

Para o cumprimento dos seus objetivos,  foi aprovado o orçamento de 

2019 na monta de R$ 608.840.631,00 (seiscentos e oito milhões, oitocentos e 

quarenta mil, seiscentos e trinta e um reais). Quanto ao fluxo orçamentário, o perfil 

de gasto do IFRN, na série histórica do período 2016-2018, encontra-se 

representado na Figura 02: 
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Figura 02 – Perfil de gasto do IFRN 

 

Fonte: IFRN (2019a, p. 91). 

 

O Relatório de Gestão 2018 do IFRN demonstrou que a análise dos 

valores empenhados, liquidados e pagos, do período mencionado acima, apontou os 

seguintes percentuais da execução orçamentária quanto às liquidações das 

despesas e quanto aos pagamentos das despesas, conforme Tabela 02: 

 

Tabela 02 – Percentuais da execução orçamentária quanto à liquidação e pagamento 

ANO LIQUIDAÇÕES DAS DESPESAS PAGAMENTOS DAS DESPESAS 

2016 92,23% 92,92% 

2017 92,73% 92,48% 

2018 92,82% 85,31% 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme IFRN (2019a). 
 

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

Norte movimenta atualmente um fluxo orçamentário que demanda atenção quanto 

ao controle dos gastos públicos. Neste contexto, a unidade de auditoria interna, 

denominada Auditoria Geral (AUDGE), foi constituída por meio da Portaria nº 

097/2004-Conselho Diretor/CEFET/RN, e funciona vinculada ao Conselho Superior 

(CONSUP), órgão máximo do IFRN (IFRN, 2014b), conforme Figura 03 a seguir: 
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Figura 03 – Organograma do IFRN 

 

Fonte: IFRN (2016, p. 35). 

 

A unidade de auditoria interna do IFRN atua como órgão auxiliar no 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e se sujeita à orientação 

normativa e supervisão técnica do órgão central do mencionado sistema (BRASIL, 

2000; IFRN, 2014b). A Auditoria Geral possui a missão de adicionar valor à gestão; 

prestar apoio aos órgãos de controle e racionalizar as ações de controle. E as 

atividades da unidade se estendem por todos os serviços, programas, operações e 

controles existentes na referida instituição (IFRN, 2014b). 

A estrutura do setor é subdividida em três coordenações: Núcleo Reitoria 

(CONRE); Núcleo Seridó (CONSE) e Núcleo Alto Oeste (CONAO). Quanto aos 

recursos humanos, a Auditoria Geral é composta, atualmente, por 17 (dezessete) 

auditores concursados, dos quais um é o Auditor-Chefe (IFRN, 2014b; IFRN, 

2019b). 

 

1.4 Justificativa 

 

O estudo do assunto justifica-se, preliminarmente, por 05 (cinco) motivos: 

pouca produção científica; relevância do tema; contribuição teórica e prática da 

pesquisa; motivações do pesquisador; e viabilidade da pesquisa.  
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No tocante à produção científica sobre o tema do presente estudo, 

verificou-se, inicialmente, que há pesquisas que apontam poucos trabalhos sobre 

auditoria interna, especialmente no setor público (OLIVEIRA, 2018; MAFRA et al., 

2016; OLIVEIRA; CARVALHO, 2008). Considerando isso, foi realizado levantamento 

bibliográfico no catálogo de dissertações e teses da Capes, em maio de 2019, 

adotando-se os seguintes critérios: a) critério temático – utilização dos indexadores 

“auditoria interna governamental” e “auditoria interna”; b) critério temporal – foi feita 

análise dos trabalhos posteriores à plataforma sucupira; e c) critério de leitura do 

conteúdo dos trabalhos - realizou-se a análise dos títulos, resumos e palavras-

chaves, caso o estudo se aproximasse do tema proposto na presente pesquisa, lia-

se a conclusão. 

Quanto ao indexador “auditoria interna governamental”, a pesquisa 

resultou em quatro trabalhos acadêmicos posteriores a plataforma sucupira, 

conforme Apêndice A, dos quais nenhum tratam da gestão de expectativas nas 

unidades de auditoria interna. Quanto ao indexador “auditoria interna”, ao aplicar o 

critério temporal, a pesquisa demonstrou 108 (cento e oito) trabalhos, conforme 

Apêndice B. Destes, 34 (trinta e quatro) pesquisas são referentes à auditoria interna 

no âmbito do setor público, sendo que nenhum trabalho se propôs a pesquisar a 

gestão de expectativas em unidades de auditoria interna.  

Diante disso, considera-se que a presente pesquisa possui caráter 

singular, tendo em vista o viés distinto das pesquisas já elaboradas em programas 

de pós-graduação nacional.  

Embora a auditoria interna governamental seja um campo de estudo 

pouco explorado, os trabalhos de fiscalização do Tribunal de Contas da União em 

conjunto com a Controladoria-Geral da União evidenciaram a relevância e atualidade 

do tema, intensificando a importância do debate acerca do papel da auditoria interna 

na gestão pública. 

Com a edição do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal, que alinha as regras e princípios  para 

a prática profissional de auditoria interna governamental com as normas de auditoria 

internacionais, foram introduzidos assuntos novos sobre o papel da auditoria, dentre 

os quais está a necessidade de considerar expectativas das partes interessadas 

durante o planejamento e execução dos trabalhos de auditoria (CGU, 2017a). 
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Por ser um assunto regulamentado recentemente, a presente pesquisa, 

além de contribuir teoricamente, também pretende auxiliar na aplicação prática da 

gestão de expectativas na unidade de auditoria interna analisada, podendo inclusive 

atingir outras unidades. 

Sendo assim, a presente pesquisa visa contribuir para o debate sobre a 

importância e fortalecimento da atividade de auditoria interna governamental, ao  

fomentar a discussão sobre o papel das unidades de auditoria interna, para que sua 

missão de adicionar valor à gestão seja alcançada. 

Quanto às motivações do pesquisador, é importante relatar, inicialmente, 

que o pesquisador é servidor concursado e integrante da equipe de auditores da 

unidade de auditoria interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, ocupando o cargo de auditor desde o ano de 2013. 

Em razão desse vínculo com a instituição e a respectiva unidade de 

auditoria interna, o pesquisador possui motivação de adquirir conhecimentos 

teóricos sobre auditoria interna e com isso contribuir para o aperfeiçoamento das 

atividades de seu setor, especialmente no que diz respeito à relação entre auditoria 

e gestão. Como consequência disso, espera-se garantir que a unidade de auditoria 

aprimore suas atividades para continuar agregando valor à gestão do IFRN. 

Quanto à viabilidade da pesquisa, além da vinculação do pesquisador 

com a Instituição, outro ponto relevante é que a referida instituição é receptiva às 

pesquisas de servidores integrantes de seus quadros funcionais e, inclusive, 

concedeu afastamento total ao pesquisador para participação em programa de pós-

graduação stricto sensu.  

Vale lembrar ainda que a acessibilidade aos dados públicos coletados e 

analisados de instituições públicas é garantida por lei (BRASIL, 2011). Dessa forma, 

vários dados e informações já estão disponíveis no portal da instituição, o que 

contribuiu para a viabilidade da pesquisa. 

Sendo assim, considerando a relação profissional do pesquisador com o 

referido setor, a receptividade institucional e a acessibilidade aos dados, 

compreende-se a viabilidade da pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse capítulo são abordados, em quatro tópicos,  os seguintes assuntos:  

a) Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e a gestão pública 

contemporânea; b) Auditoria Interna governamental, contendo conceitos e 

distinções; bem como a evolução do papel da referida atividade e os princípios da 

autonomia técnica e objetividade; c) Gestão de expectativas, na qual são debatidos 

os fatores determinantes para a efetividade da auditoria interna,  suporte gerencial, 

diferenças de expectativas e o alinhamento estratégico e gestão de expectativas; e 

d) Normas de auditoria, contendo conceitos, a relação de normas do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal e tipos dessas normas. 

 

2.1 O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e a gestão 

pública contemporânea. 

 

Neste tópico é abordada a reforma do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal e a criação da Controladoria-Geral da União, bem como os 

reflexos da reforma gerencial na área de controle interno. 

 

2.1.1 A reforma do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

 

Não obstante alguns estudos apontem que, no Brasil, há muito tempo já 

existia a preocupação com o controle governamental, o controle interno tem como 

principal marco inicial a Lei nº 4320, de 17 de março de 1964 (CAVALHEIRO; 

FLORES, 2007). A referida lei introduziu e distinguiu o controle interno e externo, 

conferindo essas atribuições ao Poder Executivo e Legislativo, respectivamente 

(MOREIRA; DIAS; SOUZA, 2017; CALIXTO; VELASQUEZ, 2005; BRASIL, 1964).  

Com a reforma administrativa promovida pelo Decreto-Lei nº 200, de 25 

de fevereiro de 1967, o controle foi erguido a princípio fundamental da Administração 

Federal (BRASIL, 1967). Em seguida, na Constituição de 1967, foi estabelecido o 

Sistema de Controle Interno, que era caracterizado pela desarticulação, 

descentralização e pela predominância da auditoria contábil sobre a fiscalização da 

gestão (OLIVIERI, 2009).  
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Com o fim do período militar, o Brasil passava por um processo de 

redemocratização, no qual a Constituição de 1988 representa o principal marco no 

combate ao legado desse regime. A Lei Maior estabeleceu o retorno à democracia, 

com a retomada do vínculo entre a sociedade e o Estado (participação social e 

controle); destacou o papel descentralizador, principalmente com relação às políticas 

sociais; e propôs medidas de profissionalização da burocracia, como, por exemplo, a 

seleção por concursos públicos e regime jurídico único (ABRUCIO, 2010). 

No tocante ao Sistema de Controle Interno, a Constituição de 1988 

estabelece que: 

  

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. (BRASIL, 1988) 

  

O Sistema de Controle Interno passou a ser previsto na nova Constituição 

de forma integrada, com um novo rol de finalidades, além disso, ocorreu a mudança 

do foco do controle interno, pois o referido Sistema é tratado como auditoria, isto é, 

deixando de considerar a abordagem exclusivamente sobre finanças e 

contabilidade, presente na Constituição anterior (CASTRO 2010). 

Sendo que, apesar da previsão constitucional, somente a partir da década 

de 1990, o Sistema de Controle Interno passou a realizar de forma efetiva suas 

funções de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

(IPEA, 2010; OLIVIERI, 2009). 

Nesse ponto, vale destacar que “a valorização dos instrumentos de 

controle interno está muito associada à vontade política” (IPEA, 2010, p. 420), isso 

significa que processos de mudanças dependem do reconhecimento de sua 

importância pelos governantes. 

Na década de 1990, surgiram vários movimentos internos (pessoas 

ligadas à carreira e ao Sistema) e externos (criação do SIAFI; novo rol de finalidades 
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do Sistema de Controle Interno; CPI do orçamento de 1993, controle da inflação e 

reforma administrativa do governo de Fernando Henrique Cardoso) que, apesar de 

não terem ligação direta com o Sistema de Controle e entre si,  favoreceram e 

promoveram, mesmo que sem intenção, a criação da Secretaria Federal de Controle 

(SFC) e a reforma do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, 

compreendida aqui como a reformulação da estrutura organizacional e normativa do 

Sistema de Controle Interno ocorrida na década de 1990 (IPEA, 2010; CASTRO, 

2010). 

Enquanto isso, ao redor do mundo, as ideias e reformas apoiadas na 

denominada Nova Gestão Pública (traduzido do inglês “New Public Management”) 

propagavam-se por diversos países promovendo processos de mudanças, a fim de 

atacar disfunções da burocracia: “ineficiência relacionada ao excesso de 

procedimentos e controles processuais, e a baixa responsabilização dos burocratas 

frente ao sistema político e à sociedade” (SANO; ABRUCIO, 2008, p. 65). 

Para Araújo (2010), a crise do Estado, ao redor do mundo, teve início a 

partir dos anos 70, nos países desenvolvidos, notadamente os europeus, em 

decorrência de um conjunto variado de problemas. O Quadro 01, sintetiza as 

diversas interpretações sobre a crise do Estado que iniciou a partir da década de 70: 

 

Quadro 01 – Interpretações sobre a crise do Estado 

AUTORES INTERPRETAÇÕES 

Banco Mundial (1997) Estado de Bem-Estar atrofiado, crise fiscal, exigência de maior 

transparência, clamor de maior eficácia 

Bresser-Pereira (1998) Crise do tipo de intervenção estatal e uma crise da forma burocrática de 

administrar o Estado 

Abrucio (1998) Crise econômica mundial, crise fiscal, situação de ingovernabilidade, 

globalização e inovações tecnológicas 

Nogueira (1999) Universalização dos direitos sociais com mudanças nos comportamentos 

dos cidadãos e suas expectativas políticas, debilitamento do papel 

regulador 

Ormond e Toffler (1999) Limitações fiscais X infinidade de demandas, exigência de um ambiente 

atrativo para os investimentos 

Marini (2002) Déficit de desempenho em termos de baixa qualidade na prestação de 

serviços. 

Costa (2003) Mudanças no padrão tecnológico, conflitos distributivos, ineficiência 

gerencial dos serviços e crise fiscal 
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Pino (2003) Globalização, internacionalização dos mercados, incorporação de blocos 

econômicos, mudanças tecnológicas, novas formas de cooperação entre 

os atores 

Estrada e Bojero (2003) Dificuldade de continuar financiando o déficit público 

Paramio (2004) Déficit estrutural 

Fonte: Araújo (2010, p. 3) 

 

As interpretações dispostas no Quadro 01, apesar de algumas 

divergências, apontavam a necessidade de reforma do Estado, isto é, visavam a 

agilidade, flexibilidade, eficiência e redução do tamanho estatal. A partir desse 

entendimento, surgiu a crítica ao modelo burocrático da administração pública, que, 

embora privilegiasse a eficiência, “se tornou disfuncional ao fazer dos meios, dados 

como o cumprimento das normas, o formalismo, a impessoalidade e as rotinas – em 

seu objetivo principal.” (FONTES FILHO, 2014, p.4).  

Com isso, as ideias da Nova Gestão Pública introduzem um modelo de 

administração pública baseado  

 

na eficiência, contratos de gestão, controle de resultados e incorporação de 
técnicas privadas de gestão para outra lógica baseada no fortalecimento 
dos relacionamentos institucionais com a sociedade, a formação de redes 
interorganizacionais, e a difusão de contratos tácitos. (FONTES FILHO, 
2014, p. 1) 

 

Tendo em vista que o modelo burocrático da administração pública 

acabou produzindo distorções, demonstrando incapacidade de lidar com as 

mudanças que ocorria no mundo, as ideias da Nova Gestão Pública ganharam força 

como resposta às críticas às disfunções da burocracia, principalmente no que diz 

respeito à ideia de responsabilização da administração pública voltada para os 

resultados (ARAUJO, 2010). 

No contexto brasileiro, a administração pública apresentava problemas, 

que eram associados à crise fiscal; à crescente demanda da população, 

principalmente na área social; à globalização mundial; e a diminuição de 

desempenho e accountability nas relações entre Estado e sociedade (REZENDE, 

2002). 

Nesse cenário, a Secretaria Federal de Controle foi criada em 1994, 

representando um importante marco para o surgimento de um novo modelo de 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. Sua criação deriva da edição da 
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Medida Provisória nº 480, de 27 de abril de 1994, que tramitou no Congresso 

Nacional e sofreu alterações até se transformar na Lei nº 10180/2001 (BRASIL, 

2001). 

A MP nº 480/1994 estabelecia preliminarmente que o Ministério da 

Fazenda era o órgão central do Sistema e criava a Secretaria Federal de Controle 

“com a atribuição de cuidar das atividades de Auditoria, Fiscalização e Avaliação de 

Gestão” (CASTRO, 2010, p. 355). 

A mencionada secretaria substituía o modelo das CISETS dos ministérios 

civis (Secretarias de Controle Interno e Inspetoria Geral de Finanças e Controle 

Interno Setorial), criado pelo Decreto-lei nº 200/1967 (IPEA, 2010). Esse antigo 

modelo era caracterizado pela falta de autonomia funcional e pela incapacidade de 

avaliar políticas públicas. Essa incapacidade ocorria por causa do “foco exclusivo do 

controle nos procedimentos” (OLIVIERI, 2009, p.7). 

Durante a reformulação do sistema de controle interno, “o governo 

planejava uma reforma na Administração Pública Federal com o objetivo de 

implantar uma gestão voltada para resultado” (CASTRO, 2010, p. 360), tendo em 

vista que o modelo burocrático da administração pública recebia críticas, pois 

“apresentava sérios limitadores em termos de qualidade, eficiência e economia” 

(TOSCANO JR; LEITÃO, 2006, p. 3).  

Com isso, as ideias da Nova Gestão Pública (NGP) desembarcaram no 

país no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (SANO; ABRUCIO, 2008), 

quando foi criado o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

(MARE), e apresentado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que 

tinha “como base as experiências recentes em países da OCDE, principalmente o 

Reino Unido” (BRESSER-PEREIRA, 2001, p.23). 

Para Abrucio (2010), apesar das críticas e dos problemas de diagnósticos 

do mencionado Plano Diretor, o processo de reforma trouxe várias mudanças, as 

quais se destacam: a) a reorganização administrativa do Governo Federal; b) a 

realização de concursos; c) o fortalecimento das carreiras de Estado; e d) as 

emendas constitucionais. 

A “Reforma do Aparelho do Estado” produziu mudanças a médio e longo 

prazo na administração, inclusive na área de controle interno. De acordo com Sano 

e Abrucio (2008), a importância do controle é reflexo da discussão em torno da 

introdução do termo “accountability”. 
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Sobre isso, Campos (1990, p. 16) descreve que 

 

Entre as principais deficiências dos controles burocráticos no Brasil, três 
devem ser mencionadas. Primeiro, os controles são altamente formalistas e 
têm sido de absoluta ineficiência, no que diz respeito à accountability. 
Segundo, mostram forte orientação no sentido dos meios e completo 
desinteresse pela consecução dos fins, resultados e conseqüências dos 
programas públicos. Terceiro, preocupam-se indevidamente com a 
uniformidade, ou seja, não consideram as diferenças entre os órgãos 
públicos, a diversidade de missão desses órgãos, no que isso representa 
em termos de diferentes processos de controle e avaliação. 

 

Em razão das críticas ao modelo de controle público burocrático, 

compreendia-se que os mecanismos institucionais de controle não eram suficientes 

para aumentar a responsabilização da administração pública e tornar efetiva a 

responsabilidade dos servidores públicos (CAMPOS, 1990; CLAD, 2000; SANO; 

ABRUCIO, 2008). 

Assim, a reforma do Sistema de Controle Interno, amparada no modelo 

de administração gerencial, conseguiu promover mudanças na estrutura 

administrativa e no arcabouço normativo do referido sistema, a fim de conferir maior 

articulação, independência e estabelecer um órgão central (OLIVIERI, 2009).  

Em outras palavras, as mudanças ocorridas foram quanto à concepção 

das atividades e organização do Sistema de Controle Interno. As mudanças de 

concepção envolviam a substituição do enfoque do controle, que antes era 

formalista e concentrado nos processos, para o controle dos resultados das políticas 

públicas (OLIVIERI, 2009; IPEA, 2010; LOUREIRO et al., 2012). 

Sobre isso, Castro (2010, p. 383) descreve que a “ideia era dar 

independência ao auditor do setor público, oferecer qualidade técnica elevada em 

seu trabalho e fazer com que sua atuação estivesse voltada para uma visão de 

resultado”.  

Essa substituição do enfoque de controle levou a um surgimento de uma 

“nova cultura organizacional e um novo arcabouço institucional de controle dos 

resultados das políticas públicas” (IPEA, 2010, p. 448). E para que isso fosse 

possível, foi necessário reorganizar a estrutura do Sistema de Controle Interno. 

Em razão disso, a reorganização do Sistema ocorreu inicialmente por 

meio da MP nº 480/1994, que tramitou por 88 meses no Congresso e foi alterada 
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diversas vezes1. Das alterações que ocorreram, Castro (2010) aponta a integração 

do ciclo de gestão; modificação do órgão central; fim das CISETs civis; e criação da 

figura do assessor de controle interno. 

Após a promulgação da Lei nº 10180/2001, a SFC passou a ter a 

denominação Secretaria Federal de Controle Interno, tornando-se o órgão central do 

Sistema de controle Interno do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2001). No 

entanto, a Secretaria, inicialmente, vinculada ao Ministério da Fazenda até 2002, foi 

transferida para a Casa Civil da Presidência da República, mas pouco tempo depois 

foi transferida para a Controladoria-Geral da União (CASTRO, 2010; IPEA, 2010). 

Com essa transferência, o órgão central do Sistema de Controle Interno passou a 

ser a Controladoria-Geral da União (BRASIL, 2002). 

A estruturação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal evidenciou a atividade de auditoria interna e estabeleceu, por meio do 

Decreto nº 3591/2000, a obrigatoriedade da criação das unidades de auditoria 

interna nas entidades da Administração Pública Indireta, nos mesmos moldes de 

uma auditoria interna em uma empresa, com vinculação ao conselho de 

administração e suporte necessários para atingir sua finalidade de agregar valor à 

gestão, prestar apoio aos órgãos de controle e racionalizar as ações de controle  

(BRASIL, 2000; CALIXTO; VELASQUEZ, 2005; CASTRO, 2010). 

 

2.1.2 Controladoria-Geral da União 

 

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, desde a 

criação da Secretaria Federal de Controle em 1994, estava organizado como uma 

auditoria interna do Governo, de acordo com o artigo 74 da Constituição de 1988. 

Isto é, “cuidando da melhoria da gestão governamental como proteção ao gestor e 

suporte ao controle externo e integrando-se ao ciclo de gestão: Planejamento e 

Orçamento; Finanças; Contabilidade e Auditoria” (CASTRO, 2010, p. 378). 

No entanto, o Sistema passou a mudar seu foco, primeiro, para correição, 

quando ficou subordinada à antiga Corregedoria Geral da União, em 2002. Depois, 

com a transformação da Corregedoria em Controladoria-Geral da União em 2003, o 

foco passou a ser o combate e prevenção à corrupção (BRASIL, 2003; CASTRO, 

2010). 
 

1  Na época, as medidas provisórias podiam ser reeditadas e alteradas. 
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Nesse processo de mudanças, o Sistema de Controle Interno no âmbito 

do Poder Executivo Federal se consolida ampliando a atuação da Auditoria Interna. 

Por outro lado, verifica-se que a Controladoria tem um papel mais abrangente que o 

próprio Sistema, em razão da expansão da atuação do controle, indo além das 

técnicas de contabilidade e auditoria. 

Para Abrucio (2010) a criação da Controladoria-Geral da União em 2003 

foi um exemplo de reflexo no governo seguinte das iniciativas advindas da Reforma 

Gerencial. Antes denominada Corregedoria Geral da União, a CGU passou a 

conjugar atividades de auditoria interna, correição e ouvidoria, incluindo 

responsabilidades quanto à promoção da transparência e prevenção e o combate à 

corrupção (BRASIL, 2003). 

Loureiro et al. (2012) destacam que a Controladoria-Geral da União 

reorganizou o controle interno, consolidou a ampliação das atividades de controles 

internos, induziu e promoveu o controle social, incentivou a difusão da prática de 

controle interno para os governos locais, bem como se tornou responsável pelo 

combate e prevenção aos atos de improbidade e corrupção. 

A alteração da metodologia de trabalhos do controle interno é outro ponto 

a se destacar, pois, com a finalidade de promover a transparência pública e 

combater a corrupção, houve a substituição do programa de fiscalização dos 

municípios pelo Programa de Fiscalização por meio de Sorteios Públicos, bem como 

divulgação de relatórios e publicidade dos sorteios, substituição do foco de controle 

dos ministérios para o combate à corrupção nos municípios. Com isso, os resultados 

do programa de fiscalização promoveram visibilidade ao órgão e aprovação pública 

(OLIVIERI, 2009; LOUREIRO et al., 2012).  

A nova moldagem dada ao órgão, garantiu a ampliação do alcance 

territorial da auditoria interna governamental (OLIVIERI, 2009), bem como um 

relevante papel da CGU em diversas áreas, por exemplo: ações de fomento ao 

controle social, por meio do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público (LOUREIRO et 

al., 2012).  

Além disso, a Controladoria-Geral da União possui a incumbência da 

orientação normativa e supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema e 

das unidades de auditoria interna da Administração Pública Federal indireta do 

Poder Executivo Federal (BRASIL, 2000). 
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É por meio dessa competência que a CGU edita normas regulamentares 

relacionadas à atividade de auditoria interna no âmbito do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal (em sua maioria, são instruções normativas), 

estabelecendo regras e princípios quanto as atividades inerentes da auditoria 

interna, dentre as quais estão: o planejamento; execução de auditorias; e 

monitoramento. 

Com o estabelecimento de políticas públicas para a modernização da 

gestão pública (BRASIL, 2017), novos marcos normativos foram editados, com 

vistas ao aprimoramento dos controles internos, implementação da gestão de riscos, 

alinhamento de expectativas, realização do planejamento da auditoria baseado em 

riscos e a adoção de boas práticas na gestão. 

As normas recém-editadas estabelecem novos conceitos, com maior 

aderência as normas profissionais internacionais (MP; CGU, 2016; CGU, 2017a), 

tais como: o Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IIA, 2017) e 

gerenciamento de riscos corporativos (COSO, 2007). 

 Essas normas regulamentares visam, ao adotar práticas reconhecidas 

internacionalmente no setor privado, garantir o aperfeiçoamento e fortalecimento da 

atividade de auditoria interna governamental (MP e CGU, 2016; CGU, 2017a; 

COSO; 2007; IIA, 2017). 

Em suma, graças à nova moldagem da Controladoria-Geral da União, 

alteração na metodologia dos trabalhos, ampliação do foco de atuação (não se 

limitando ao controle interno) e a importante competência de orientação normativa e 

supervisão técnica, compreende-se que, no Brasil, “a CGU tem sido a única 

instituição de controle interno com grande visibilidade pública” (IPEA, 2010, p. 420). 

 

2.2 Auditoria interna governamental 

 

Neste tópico é abordado o conceito de auditoria interna governamental e 

as distinções com a auditoria externa, controle interno, controladoria e sistema de 

controle interno. Após isso, discute-se a evolução do papel da auditoria interna e são 

feitas algumas considerações sobre os princípios da autonomia técnica e 

objetividade. 

 

 



35 

2.2.1 Conceito de Auditoria Interna Governamental 

 

A auditoria, de acordo com Attie (1998, p. 25), “é uma especialização 

contábil voltada a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado 

com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado”. Apesar da 

ligação com o campo contábil, estudos dedicados à auditoria demonstram que se 

trata de uma técnica milenar, tendo em vista as evidências arqueológicas datadas 

muitos anos antes de cristo (RAMAMOORTI, 2003; BOYNTON; JOHNSON; KELL, 

2002; SÁ, 2002). 

Sendo assim, a auditoria pode ser descrita como  

 

uma técnica que visa analisar se determinados atos e fatos estão 
consoantes com critérios preestabelecidos, sustentada em procedimentos 
específicos, devendo ser relatada a situação encontrada com respaldo em 
evidências e provas consistentes (CHAVES, 2009, p. 14). 

 

A conceituação de auditoria não se limita apenas ao campo contábil, pois 

deve estar condizente com a evolução e crescimento da função de auditoria 

(CREPALDI, 2009). Como consequência desse desenvolvimento, surgem as 

especializações ou divisões da auditoria, as quais podem ser como apresentadas na 

Figura 04: 

 

Figura 04 – Divisões da auditoria 

 

                 Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da classificação proposta por Araújo (2001). 
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A auditoria aplicada ao setor privado, por ser dividida em auditoria interna 

e externa (ARAÚJO, 2001). Já a auditoria aplicada ao setor público, é aquela que 

tem  como campo de atuação a Administração Pública (Direta e Indireta), sendo 

denominada de auditoria governamental, a qual pode ser realizada de forma interna 

e externa (BRAGA, 2011; PETER; MACHADO, 2009). Os serviços prestados pela 

auditoria interna são realizados dentro dos órgãos e instituições públicas, enquanto 

que a auditoria externa governamental não faz parte da estrutura organizacional das 

unidades auditadas (INTOSAI, 2019). 

Tendo em vista que o presente estudo visa abordar a auditoria interna 

aplicada ao setor público, serão abordados os conceitos de auditoria governamental 

e auditoria interna governamental. Sendo assim, conceitua-se a auditoria 

governamental como 

 

O conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e 
resultados gerenciais, bem como a aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre uma 
situação encontrada e determinado critério técnico, operacional ou legal. 
Trata-se de uma importante técnica de controle em busca de melhor 
alocação de recursos, não só atuando para corrigir desperdícios, como inibir 
a impropriedade, a negligência e a omissão e, principalmente, antecipando-
se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos e 
contribuir para agregar valor ao corpo gerencial (CASTRO, 2009, p. 164). 

 

Por ser uma abrangência da auditoria governamental, a auditoria interna 

governamental pode ser definida da seguinte forma: 

 
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 (CGU, 2017a, p. 4). 

 

Embora essa divisão exista, alguns autores defendem que a auditoria 

interna tanto no setor privado quanto no setor público não apresenta grandes 

diferenças, pois ambas têm por missão algumas atividades em comum (SANTOS; 

TRES, 2012). Por isso, Castro (2010) entende que a auditoria interna realizada pelo 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem o papel semelhante ao 

de uma auditoria interna numa empresa. 



37 

Chaves (2009), ao analisar as definições de auditoria interna propostas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelo Instituto de Auditores Internos do 

Brasil, consolidou os conceitos de auditoria interna no Quadro 02: 

 
Quadro 02 – Consolidação do conceito de auditoria interna 

Compreende Metodologicamente 
estruturados para 

Com vistas a 

• os exames 
• análises 
• avaliações 
• levantamentos 
• comprovações 

• avaliação de integridade 
• adequação 
• eficácia 
• eficiência 
• economicidade 

• avaliar e assistir à administração 
da entidade (consultoria) no 
cumprimento de seus objetivos. 

Fonte: Chaves (2009, p. 22) 

 

A compreensão do conceito de auditoria interna, no entanto, ainda possui 

alguns desafios, pois é comum a utilização dos termos “controle interno”, “auditoria 

interna”, “auditoria externa” e “controladoria” como sinônimos (ATTIE, 1998; 

CHAVES, 2009). Em razão disso, os próximos subtópicos irão abordar as distinções 

desses conceitos para afastar equívocos de compreensão e evitar a utilização 

desses termos como sinônimos. 

 

2.2.2 Auditoria interna e externa 

 

Conforme descrito por Schrader (1981), a auditoria interna surgiu da 

necessidade de que a auditoria, antes exercida por auditores externos, poderia ser 

executada por funcionários de confiança das empresas. Dessa forma, o surgimento 

da auditoria interna decorre de uma ramificação da auditoria externa (ALMEIDA, 

2009). 

Apesar do interesse em comum no trabalho da auditoria interna e externa, 

Crepaldi (2009) defende a distinção entre ambas, apontando as principais 

diferenças: extensão dos trabalhos, direção, responsabilidade e métodos. Embora 

sejam descritas sob um enfoque prioritariamente contábil, as diferenças entre 

auditoria externa e interna podem ser visualizadas no Quadro 03: 
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Quadro 03 – Diferenças entre auditoria externa e auditoria interna. 

ELEMENTOS 
 

AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA 

Sujeito Profissional independente Auditor interna (funcionário da empresa) 

Ação e objetivo Exame das demonstrações 
financeiras 

Exame dos controles operacionais 

Finalidade Opinar sobre as 
demonstrações financeiras 

Promover melhorias nos controle 
operacionais 

Relatório principal Parecer Recomendações de controle interno e 
eficiência administrativa 

Grau de independência 
 

Mais amplo Menos amplo 

Interessados no trabalho A empresa e o público em 
geral 

A empresa 

Responsabilidade 
 

Profissional, civil e criminal Trabalhista 

Número de áreas cobertas 
pelo exame durante um 

período 

Maior Menor 

Intensidade dos trabalhos Menor Maior 
 

Continuidade dos 
trabalhos 

Periódico Contínuo 

Fonte: Crepaldi (2009, p. 35-36). 

  

O aspecto fundamental para a distinção entre a auditoria interna e externa 

é o grau de independência profissional. Basso (2005) entende que a divisão da 

auditoria ocorre em relação à independência, que pode ser plena, no caso da 

auditoria externa, ou relativa, no caso da auditoria interna, já que está vinculada a 

uma instituição. 

Com menor independência e a existência de vínculo empregatício, os 

relatórios da auditoria interna recebem influência da subordinação à empresa, o que 

pode impactar, inclusive, na formação da opinião do auditor. No entanto, Crepaldi 

(2009) defende que isto não deve ser encarado como menosprezo à atividade da 

auditoria interna, já que o auditor interno possui certo grau de independência e 

conhecimento das normas internas, com maior profundidade que o auditor externo. 

Além disso, os relatórios da auditoria interna possuem menor impacto apenas no 

campo externo, pois se dirige à própria empresa. 

Vale destacar ainda que, o vínculo empregatício do auditor interno, ao 

proporcionar maior interação e responsabilidade da auditoria interna perante à 

gestão, atinge a extensão e objetivos dos trabalhos, tendo em vista que possui maior 

tempo na empresa para executar as auditorias e efetuar exames em várias áreas, 
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como por exemplo: executar auditoria de conformidade, operacional e contábil 

(ALMEIDA, 2012). 

 

2.2.3 Controle interno 

   

Além da distinção entre a auditoria interna e externa, a literatura dedicada 

ao tema distingue os conceitos de controle interno, sistema de controle interno e 

auditoria interna. Sobre isso, Attie (1988, p. 110) descreve que  

 

às vezes imagina-se ser o controle interno sinônimo de auditoria interna. É 
uma ideia totalmente equivocada, pois a auditoria interna equivale a um 
trabalho organizado de revisão e apreciação dos controles internos, 
normalmente executados por um departamento especializado, ao passo que 
o controle interno se refere a procedimentos de organização adotados como 
planos permanentes da empresa.  

 

Nascimento (2009) expõe que essa confusão existe porque a auditoria 

interna exerce uma atividade de vigilância continuada e sistêmica de todos os 

controles, em outras palavras, um controle sobre o controle. Por isso, a confusão de 

conceitos é bastante comum. Contudo, a relação entre ambos não é suficiente para 

que sejam tratados como sinônimos.  

Dito isto, é importante apresentar o conceito de controle interno de forma 

a evidenciar essa distinção. Castro (2010) apresenta a definição do Instituto 

Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), a qual propõe a subdivisão 

do controle interno em controle administrativo e controle contábil. Os conceitos do 

Instituto podem ser visualizados no Quadro 04. 

 

Quadro 04 – Conceitos de controle interno do AICPA 

CONTROLE INTERNO 

O controle interno compreende o plano de Organização e todos os métodos e medidas, adotadas 

numa empresa para proteger seu ativo, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados 

contábeis, incrementar a eficiência operacional e promover a obediência às diretrizes 

administrativas estabelecidas. (CASTRO, 2010, p. 290) 

CONTROLE ADMINISTRATIVO CONTROLE CONTÁBIL 

Compreende o plano de organização e todos os 

métodos e procedimentos referentes à eficiência 

operacional e à obediência às diretrizes 

administrativas, que normalmente, se 

Compreende o plano de organização e todos os 

procedimentos diretamente relacionados com a 

consistência e a fidedignidade dos registros 

contábeis. Compreende controle que sustentam 
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relacionam apenas de forma indireta com os 

registros contábeis. Incluem-se controles como 

verificação física, controle de contratos, 

convênios, ações desenvolvidas e recolhimentos 

de tributos. (CASTRO, 2010, p. 290-291) 

os números apresentados nos demonstrativos 

elaborados pela área contábil, como os sistemas 

que dão suporte aos atos praticados. (CASTRO, 

2010, p. 291) 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Castro (2010, p. 290-291) 

 

Embora a conceituação do controle interno entre controle administrativo e 

contábil seja relevante, a definição a ser utilizada na presente pesquisa foi formulada 

pelo The Comitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Comitê 

das Organizações Patrocinadoras), conhecido como COSO, que “é uma entidade 

sem fins lucrativos, dedicada à melhoria dos relatórios financeiros através da ética, 

efetividade dos controles internos e governança corporativa” (DIAS, 2008, p. 48). 

Segundo COSO (2013), 

 

Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, 
administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para 
proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos 
relacionados a operações, divulgação e conformidade (2013, p. 6). 

 

O mencionado Comitê possui grande relevância mundial, na pesquisa e 

aplicação dos controles internos (DIAS, 2008), e suas publicações influenciaram o 

conteúdo de normas no âmbito do Poder Executivo Federal, especialmente no que 

diz respeito ao conceito e estrutura de controle interno (MP; CGU, 2016; CGU, 

2015). 

A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, ao dispor sobre 

controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo 

Federal, estabeleceu no artigo 2º, os seguintes conceitos de auditoria interna, 

controles internos e componentes dos controles internos: 

 

III – auditoria interna: atividade independente e objetiva de avaliação e de 
consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de 
uma organização. Ela auxilia a organização a realizar seus objetivos, a 
partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para 
avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de 
controles internos, de integridade e de governança. As auditorias internas 
no âmbito da Administração Pública se constituem na terceira linha ou 
camada de defesa das organizações, uma vez que são responsáveis por 
proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão 
(primeira linha ou camada de defesa, executada por todos os níveis de 
gestão dentro da organização) e da supervisão dos controles internos 
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(segunda linha ou camada de defesa, executada por instâncias específicas, 
como comitês de risco e controles internos). Compete às auditorias internas 
oferecer avaliações e assessoramento às organizações públicas, 
destinadas ao aprimoramento dos controles internos, de forma que 
controles mais eficientes e eficazes mitiguem os principais riscos de que os 
órgãos e entidades não alcancem seus objetivos; 
IV – componentes dos controles internos da gestão: são o ambiente de 
controle interno da entidade, a avaliação de risco, as atividades de controles 
internos, a informação e comunicação e o monitoramento; 
V – controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, 
diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e 
trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de 
forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, 
destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na 
consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão 
alcançados:   
a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;  
b) cumprimento das obrigações de accountability;  
c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e  
d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. O 
estabelecimento de controles internos no âmbito da gestão pública visa 
essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas 
estabelecidos sejam alcançados, de forma eficaz, eficiente, efetiva e 
econômica; (MP; CGU, 2016, n.p). 

 

No âmbito do Poder Executivo Federal, a norma supracitada distinguiu 

auditoria interna de controle interno, ao destacar o papel de assessoramento da 

auditoria interna na avaliação e melhoria do controle interno. Quanto ao controle 

interno, a norma estabelece os componentes e a definição do controle interno como 

uma estrutura integrada nas organizações, operacionalizada pela direção e demais 

servidores, com objetivos a serem atingidos. 

Outro ponto é a distinção entre o sistema de controle interno e o controle 

interno. Calixto e Velásquez (2005) entendem que os conceitos de ambos não se 

confundem, pois o sistema de controle interno representa o controle da atuação 

governamental, não se limitando a um controle isolado. 

De acordo com Cavalheiro e Flores (2007, p. 28), 

 

Pode-se definir o Sistema de Controle Interno somando-se os conceitos de 
“sistema” e de “controle interno”. É, portanto, o mecanismo de autocontrole 
da própria Administração, exercido pelas pessoas e Unidades 
Administrativas e coordenado por um órgão central, organizado, e em 
parâmetros gerais, por lei local. Consiste a atuação do sistema de controle, 
em sua essência, na fiscalização que realizam mutuamente as unidades 
administrativas, cujas funções se encontram organizadas de tal forma que 
um processo, decisão ou tarefa não possa ser tomado por um setor sem 
que outro o acompanhe e/ou revise, desde que sem entraves ao processo. 
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Enquanto que o controle interno é um conjunto de regras, procedimentos 

e técnicas operacionalizados por pessoas de uma unidade, o sistema de controle 

interno seria um conjunto articulado de controles internos existentes de cada órgão 

ou entidade e a própria auditoria interna. Além disso, pode ser também um sistema 

de controle interno com atuação integrada entre os Poderes, conforme prescreve a 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1988; RÔLLO, 2011). 

Então, ciente de que as definições de auditoria interna, controle interno e 

sistema de controle não se confundem, Rôllo apresentou de forma resumida as 

principais diferenças entre elas: 

 

a)  sistema é o funcionamento integrado dos controles internos;  
b)  controles internos são os meios a que se utiliza um órgão/setor para a 
verificação  das atividades; e  
c)  auditoria interna é uma técnica de controle interno, utilizada pela unidade 
central de controle, que pode ser a controladoria ou, conforme o caso, setor, 
unidade ou coordenação, de preferência vinculada hierarquicamente ao 
Gabinete do Prefeito, como um staff (RÔLLO, 2011, p.48-49). 

 

Convém destacar ainda que, vários estudos apontam que a auditoria 

interna representa o ápice da pirâmide do sistema de controle interno (CRUZ, 1997; 

DURLO; CARLESSO, 2005; OLIVEIRA, 2014; FERNANDES; BORGES; LEITE JR, 

2017), tendo em vista que este sistema exerce suas funções, em grande medida, 

por meio da auditoria interna, que “supervisiona, normatiza, recomenda, fiscaliza e 

avalia o grau de confiabilidade dos controles internos da entidade, sem se 

confundir.” (DURLO; CARLESSO, 2005, p. 195).  

Portanto, considera-se que a atividade de auditoria interna se sobrepõe 

às atividades operacionais e de controle interno, isto é, se posiciona no topo da 

pirâmide do sistema de controle interno. 

 

2.2.4 Controladoria  

 

Além das distinções já expostas anteriormente, é necessário demonstrar 

a distinção entre controladoria e auditoria interna, em razão do papel da 

Controladoria-Geral da União, como órgão central do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal (BRASIL, 2000; BRASIL; 2001). 

De acordo com Chaves (2009, p. 16-17), a controladoria possui duas 

classificações, as quais são: 
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1ª Classificação: É o órgão central do Sistema de Controle Interno que 
agrega não somente as atividades de auditoria, mas diversas outras 
atividades de controle da administração pública. A Controladoria-Geral da 
União, por exemplo, agrega funções de defesa do patrimônio público, 
controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate a 
corrupção, atividades de ouvidoria e o incremento da transparência da 
gestão no âmbito da Administração Pública Federal; 
2ª Classificação: é o órgão de controle externo, podendo também ser 
denominado de Auditoria Geral, com direção unipessoal, que tem por 
finalidade exercer um controle de caráter opinativo ou consultivo, sem 
poderes jurisdicionais. Está instituída dessa forma, dentre outros países, na 
Inglaterra, Estados Unidos da América, Canadá e México. 

 

No Brasil, a Controladoria-Geral da União está representada na primeira 

classificação acima, pois tem um papel abrangente, em razão da amplitude de sua 

atuação que, desde sua criação, absorveu as atribuições de auditoria, ouvidoria e 

corregedoria, ou seja, indo além das técnicas de contabilidade e auditoria (BRASIL, 

2003). E com essa nova moldagem promoveu mudanças no enfoque do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal para priorizar ações de prevenção e 

combate à corrupção (CASTRO, 2010). 

Hodiernamente, a Controladoria-Geral da União (CGU) atua no âmbito da 

administração pública federal nas áreas relacionadas ao incremento da 

transparência da gestão, bem como na defesa do patrimônio público (BRASIL, 

2019). Além disso, exerce a supervisão técnica e presta orientação normativa aos 

órgãos e unidades que integram o Sistema de Controle Interno e o Sistema de 

Correição (BRASIL, 2000; CGU, 2018b). Diante disso, as unidades de auditoria 

interna das entidades e órgãos federais, são supervisionadas e recebem orientação 

normativa da CGU. 

 

2.2.5 Evolução do papel da auditoria interna 

 

Não está claro quando de fato ocorreu o surgimento da auditoria, mas 

alguns autores apontam evidências de que essa atividade era exercida muitos anos 

antes de Cristo (SÁ, 2002; RAMAMOORTI, 2003). Boyton, Johnson e Kell (2002) 

evidenciam que no Egito antigo, Roma e Grécia havia indícios de auditoria nas 

finanças públicas.  

Por outro lado, Attie (1998) descreve que com a evolução natural das 

relações comerciais, percebeu-se a necessidade de verificação de fatos econômico-
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financeiros e análise das informações financeiras, como uma ferramenta da própria 

contabilidade. Para Castro (2010), a crise de 1929 representa o principal 

acontecimento da modernidade que expandiu a atividade de auditoria. 

De acordo com Ramamoorti (2003), é por volta da virada do século XX, 

que ocorre o surgimento da auditoria interna. Schrader (1981) diz que isso ocorreu a 

partir da necessidade de grandes empresas de manter um grupo de empregados de 

confiança para realizarem a função de auditoria, que era exercida exclusivamente 

por auditores independentes que passavam um curto período de tempo na empresa 

e focava principalmente o exame das demonstrações contábeis. Isto significa que o 

surgimento da profissão de auditor interno deriva de uma ramificação da profissão 

de auditor externo ou independente e, por consequência, do contador (ALMEIDA, 

2009). 

No início, as atividades eram focadas na revisão e conferência de valores 

e documentos, porém com o desenvolvimento industrial e comercial, os auditores 

internos passaram a realizar funções mais amplas (SCHRADER, 1981). Nesse 

processo de mudanças de enfoque, a auditoria interna “passou a ser vista como 

uma atividade de assessoramento, com a finalidade de garantir que os controles 

fossem adequados, corretamente executados e que as informações fossem 

fidedignas” (CASTRO, 2010, p. 382).  

Em outras palavras, a auditoria interna aos poucos foi se desvinculando 

da subordinação estritamente contábil, e passa a ter enfoque de controle 

administrativo, com o fim de avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos controles 

internos (CREPALDI, 2009; CASTRO, 2010). 

Tradicionalmente, a auditoria interna é vista como uma função de 

avaliação independente que avalia a adequação e eficácia dos controles dentro de 

uma empresa. No entanto, essa visão evoluiu ao longo do tempo, de modo que a 

função de auditoria interna agora é vista como um serviço de assessoria e 

consultoria para aprimoramento da gestão de riscos e controles internos (PILCHER, 

2014). 

Attie (2012) afirma que esta atividade está em constante transformação, 

em razão do permanente desafio de se adequar às mudanças nos ambientes 

organizacionais, às oportunidades de aprimoramento da gestão, ao desenvolvimento 

de tecnologias e a diversidade e intensidade dos eventos futuros. Contudo, ainda 

reforça que a missão atual da auditoria, permanecerá essencialmente a mesma: 
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“salvaguardar protegendo e servindo organizações, público, acionistas, clientes, 

diretores e a alta administração” (ATTIE, 2012, p. 277). 

Portanto, a evolução histórica da atividade de auditoria interna trouxe 

novas responsabilidades aos auditores internos e, por consequência, alterou a 

definição do papel da auditoria interna. Nesse sentido, Roussy e Perron (2018), ao 

realizarem uma revisão sistemática da literatura sobre as novas perspectivas sobre o 

papel da auditoria interna, concluíram que: há registros de múltiplos papéis; não há 

consenso na literatura; e há necessidade de clarificar e compreender melhor esse 

assunto. 

Ao tentar compreender a evolução da auditoria, Cruz (1997, p. 22) 

entendeu que ela ocorreu em três etapas: 

 

– Auditoria Fiscalizadora – principal resultado a alcançar: certificar a 

adequação dos controles internos e apontar irregularidades, truques e 
fraudes detectados; 
– Auditoria de Gestão – principal resultado a alcançar: identificar desvios 
relevantes e apontar atividades e/ou departamentos fora do padrão de 
desempenho esperado; 
– Auditoria Operacional – principal resultado a alcançar: certificar a 
efetividade e oportunidade dos controles internos e apontar soluções 
alternativas para melhoria do desempenho operacional. “Medir o grau de 
atendimento das necessidades dos clientes e acompanhar, mediante 
indicadores do nível de eficiência e eficácia, o desvio em relação ao desafio 

padrão. 
 

Para Cruz (1997), cada etapa possuía um resultado a alcançar. No 

entanto, o trabalho do autor, apesar de relevante para a época de sua publicação, 

não contemplou as mudanças recentes na atividade que ocorreram a partir da virada 

do milênio.  

O entendimento do Tribunal de Contas da União, ao descrever o estágio 

atual da auditoria, demonstra que a evolução envolveu duas abordagens anteriores 

(TCU, 2011). Inicialmente, o enfoque principal da auditoria interna era contábil. 

Depois, com os escândalos financeiros no mundo corporativo, ocorreu um salto 

evolutivo na atividade de auditoria e nas práticas contábeis, focando a detecção de 

irregularidades e fraudes (TCU, 2011; ATTIE, 1998). 

O desenvolvimento de novos modelos em relação aos casos de fraudes; 

a aprovação de leis rigorosas quanto aos controles internos e relatórios financeiros; 

e a revisão de normas internacionais de auditoria e práticas contábeis (IIA, INTOSAI, 

IFAC e IAASB), promoveram a revisão do conceito de auditoria interna. O enfoque 
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passou, então, a englobar o serviço de atividade de assessoramento e consultoria 

da auditoria interna quanto ao gerenciamento de riscos e governança, além do 

controle interno (TCU, 2011). 

Esse estágio atual pode ser verificado na definição de auditoria interna do 

Instituto dos Auditores Internos do Brasil (2017): 

 

Um departamento, divisão, time de consultores ou outros profissionais que 
prestem serviços independentes e objetivos de avaliação (assurance) e 
consultoria, desenhados para adicionar valor e melhorar as operações da 
organização. A atividade de auditoria interna auxilia uma organização a 
realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática 
e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 
governança, gerenciamento de riscos e controles. (IIA, 2017, p. 21)  

 

No âmbito do Poder Executivo Federal, a evolução da atividade de 

auditoria pode ser verificada na aprovação do novo Referencial Técnico da Atividade 

de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (CGU, 2017a), que, 

ao substituir a Instrução Normativa SFC/MF nº 01/2001, buscou alinhar a atividade 

aos conceitos de governança e gestão de riscos.  

A evolução conceitual da auditoria interna governamental está 

demonstrada no Quadro 05: 

 
Quadro 05 – Evolução conceitual da auditoria interna 

Norma Instrução Normativa nº 01/2001 Instrução Normativa nº 03/2017 

Conceito 

 A auditoria interna constitui-se em um 

conjunto de procedimentos, tecnicamente 

normatizados, que funciona por meio de 

acompanhamento indireto de processos, 

avaliação de resultados e proposição de 

ações corretivas para os desvios 

gerenciais da entidade à qual está 

vinculada. Os trabalhos de auditoria 

interna são executados por unidade de 

auditoria interna, ou por auditor interno, 

especialmente designado para a função, e 

tem como característica principal 

assessoramento à alta administração da 

entidade, buscando agregar valor à 

gestão. (SFC, 2001, p.75) 

Atividade independente e objetiva de 

avaliação (assurance) e consultoria, 

desenhada para adicionar valor e 

melhorar as operações das organizações 

públicas. A atividade de auditoria interna 

governamental está situada na terceira 

linha de defesa da gestão pública e tem 

como objetivo auxiliar uma organização a 

realizar 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. (CGU, 2017a, p. 31) 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da SFC (2001, p.75) e CGU (2017a, p.31). 
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Para Baldissera e Goularte (2019), o novo conceito de auditoria interna 

surge com fundamento na reforma gerencial, afastando o sentido repressivo da 

atividade, limitado ao controle formal de processos. Em razão disso, a nova 

definição adota o  

 

[...] enfoque do controle prospectivo, técnico, como atividade de vanguarda 
na vigilância e orientação, exercitada em nome do interesse público. Uma 
auditoria voltada para o exame da eficiência, eficácia e efetividade dos atos 
administrativos, sob os ângulos da legitimidade, razoabilidade e 
economicidade, trabalhando nas causas dos descontroles existentes 
(BALDISSERA; GOULARTE, 2019, p. 124). 

 

Dessa forma, o papel da auditoria interna, atualmente, está situado no 

“enfoque nos riscos do negócio e numa orientação global, holística e sistemática, e 

não somente na verificação da conformidade legal e normativa de atos” (TCU, 2011, 

p.11). 

 

2.2.6 Autonomia técnica e objetividade 

 

Ao conceituar a auditoria interna como atividade independente e objetiva de 

avaliação e consultoria, a Instrução Normativa nº 03/2017 evidenciou os princípios 

da autonomia técnica ou independência e da objetividade (CGU, 2017a). Erasmus e 

Coetzee (2018) apontam que esses dois princípios são alguns dos fatores que 

afetam a efetividade da auditoria interna.  

Os princípios da independência e objetividade são regulamentados pelas 

normas do IIA e no âmbito do SCIPEF. As Normas de Atributos do IIA estabelecem 

as seguintes orientações mandatórias: 

 

1100 – Independência e Objetividade 
A atividade de auditoria interna deve ser independente e os auditores 
internos devem ser objetivos ao executar seus trabalhos. 
Interpretação: 
Independência é a imunidade quanto às condições que ameaçam a 
capacidade da atividade de auditoria interna de conduzir as 
responsabilidades de auditoria interna de maneira imparcial. Para atingir o 
grau de independência necessário para conduzir eficazmente as 
responsabilidades da atividade de auditoria interna, o executivo chefe de 
auditoria tem acesso direto e irrestrito à alta administração e ao conselho. 
Isto pode ser alcançado através de um relacionamento de duplo reporte. As 
ameaças à independência organizacional. 
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A objetividade é uma atitude mental imparcial que permite aos auditores 
internos executarem os trabalhos da auditoria de maneira a confiarem no 
resultado de seu trabalho e que não seja feito nenhum comprometimento da 
qualidade. A objetividade requer que os auditores internos não subordinem 
a outras pessoas o seu julgamento em assuntos de auditoria. As ameaças à 
objetividade devem ser gerenciadas nos níveis do auditor individual, do 
trabalho da auditoria, funcional e organizacional. 
(IIA, 2017, p.3-4) 

 

No âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, a 

Instrução Normativa nº 03/2017 adotou o termo autonomia técnica no lugar de 

independência e manteve a objetividade como princípios fundamentais para a 

Prática da Atividade de Auditoria Interna Governamental. 

A referida norma, ao abordar os princípios da independência e objetividade, 

estabelece que: 

 

45. Os requisitos de autonomia técnica e objetividade estão associados ao 
posicionamento da UAIG e à atitude do auditor em relação à Unidade 
Auditada, com a finalidade de orientar a condução dos trabalhos e subsidiar 
a emissão de opinião institucional pela UAIG. Para tanto, tem-se como 
pressupostos que a unidade de auditoria disponha de autonomia técnica e 
que os auditores sejam objetivos 
(...) 
47. A autonomia técnica refere-se à capacidade da UAIG de desenvolver 
trabalhos de maneira imparcial. Nesse sentido, a atividade de auditoria 
interna governamental deve ser realizada livre de interferências na 
determinação do escopo, na execução dos procedimentos, no julgamento 
profissional e na comunicação dos resultados. 
(...) 
50. Os auditores internos governamentais devem atuar de forma imparcial e 
isenta, evitando situações de conflito de interesses ou quaisquer outras que 
afetem sua objetividade, de fato ou na aparência, ou comprometam seu 
julgamento profissional. 
(CGU, 2017a, p.10-11) 

 

Conforme se depreende das normas supracitadas, a autonomia técnica 

ou independência se refere à capacidade de atuação da unidade de auditoria interna 

livre de interferências. Já a objetividade está associada à atitude imparcial e isenta 

do auditor (IIA, 2017; CGU, 2017a). 

Por se tratarem de atributos indissociáveis da auditoria interna, caso 

ocorram eventuais interferências que envolvam esses princípios, tanto as normas 

internacionais quanto as do âmbito do SCIPEF tratam esses casos como ameaças, 

sendo necessário reportar tais situações (IIA, 2017; CGU, 2017a). 

A Instrução Normativa nº 03/2017, inclusive, prescreve que deve ser 

evitada qualquer situação que interfira na objetividade, “de fato ou na aparência” 
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(CGU, 2017a, p. 11). Sendo assim, a norma estabelece situações em que os 

auditores devem declarar impedimento ou se abster e, caso haja dúvida sobre 

possíveis interferências, “devem buscar orientação junto aos responsáveis pela 

supervisão do trabalho ou à comissão de ética ou instância similar, conforme 

apropriado na organização” (CGU, 2017a, p. 11). 

De acordo com o IBGC (2018), a ocorrência dessas interferências ou 

pressões sobre o trabalho da auditoria interna é uma questão importante e não pode 

ser tratada como trivial, já que acontece com mais frequência do que se imagina. 

Por conta disso, informa que 

 

O estudo The Politics of Internal Auditing, divulgado pelo Institute of Internal 
Auditors Research Foundation (IIARF) em 2016, mostrou que 55% de 
líderes de auditoria interna sofreram pressões para omitir ou modificar 
achados de auditoria pelo menos uma vez na carreira, sendo que 17% 
indicaram que estas pressões aconteceram três vezes ou mais. Outras 
formas de pressão relatadas foram para não auditar áreas consideradas de 
elevado risco ou para investigar áreas de baixo risco como forma de 
retaliação pessoal a outro executivo. Foram entrevistados mais de 
quinhentos líderes de auditoria (chief audit executives – CAE) dos Estados 
Unidos para o estudo. (IBGC, 2018, p. 32). 

 

Como visto no subtópico 2.2.5, a auditoria interna evoluiu 

conceitualmente, ao longo da história, o que promoveu a expansão das atividades e 

responsabilidades desempenhadas pela auditoria interna e auditores. 

 Diante desse cenário, surgem alterações na compreensão e na execução 

dos serviços tradicionalmente prestados pelos auditores, o que pode levar ao 

aumento de ameaças à objetividade e independência (HASS; ABDOLMOHAMMADI; 

BURNABY, 2006). 

Sobre isso, Leung, Cooper e Wong (2006) evidenciaram, em seu estudo 

na Ásia, que ainda existe confusão quanto à independência dos auditores internos, 

por conta da definição complexa de auditoria interna, que abrange as expectativas 

envolvendo o papel de consultoria e assessoria. Em razão disso, os autores 

concluíram que os auditores internos apresentam dificuldades para equilibrar a 

independência em ambas as funções. 

Por outro lado, Humphrey (1997) descreveu que a questão da 

independência leva ao cerne do debate das expectativas envolvendo à auditoria. 

Concluindo, Hoos et al. (2013) definem que a auditoria interna sempre atuará em 
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domínio contraditório, de um lado, fazendo parte da organização e, por outro, 

tentando permanecer independente e objetiva para poder melhorar a eficácia dessa. 

Em razão disso verifica-se a importância do gerenciamento das 

expectativas das partes interessadas, a fim de evitar ou mitigar inclusive as 

possíveis ameaças aos princípios da autonomia técnica e objetividade. 

 

2.3 Gestão de expectativas na auditoria interna 

 

O tema central deste tópico é a gestão de expectativas na auditoria 

interna. De início, são analisados os fatores determinantes para a efetividade da 

auditoria interna e o suporte gerencial. Depois, as diferenças de expectativas em 

auditorias. Ao final, são abordados o alinhamento estratégico e a gestão de 

expectativas. 

 

2.3.1 Fatores determinantes para a efetividade da auditoria interna 

 

As pesquisas sobre a efetividade da auditoria interna estão aumentando e 

demonstrando a importância e o desafio de compreender os fatores que influenciam 

esta atividade (ERASMUS; COETZEE, 2018). Surgindo, portanto, várias indagações 

como: quem deve identificar os fatores de eficácia da auditoria interna? quem deve 

medir a eficácia da auditoria interna? e quais elementos ou aspectos devem ser 

incluídos nessas medidas? (COETZEE; ERASMUS, 2017). 

Estudos sobre auditoria apontam os seguintes fatores como 

determinantes para a efetividade da auditoria interna, conforme expressa o Quadro 

06: 

 

Quadro 06 – Fatores determinantes para efetividade da auditoria interna 

FATORES AUTORES 

Competência Al-Twaijry et al. (2003), Van Gansberghe (2005), Mihret e 
Yismaw (2007), Yee et al. (2008), Arena e Azzone (2009), Bota-
Avram e Palfi (2009), Soh e Martinov-Bennie (2010), Feizizadeh 
(2012),  Abu-Azza (2012), Endaya e Hanefah (2013), Lenz et al. 
(2013), Badara e Saidin (2013), Alzeban e Gwilliam (2014), 
MacRae e Van Gils (2014), Lenz e Hahn (2015), D’Onza et al. 
(2015) 

Tamanho/estrutura da unidade 
de auditoria interna 

Al-Twaijry et al. (2003), Van Gansberghe (2005), Arena e 
Azzone (2009) , Soh e Martinov-Bennie (2010), Lenz et al. 
(2013), Alzeban e Gwilliam (2014) 

Relação auditoria interna e Yee et al. (2008), Soh e Martinov-Bennie (2010), Feizizadeh 
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externa (2012), Abu-Azza (2012), Lenz et al. (2013), Badara e Saidin 
(2013), Alzeban e Gwilliam (2014), Lenz e Hahn (2015) 

Suporte gerencial Al-Twaijry et al. (2003), Van Gansberghe (2005), Mihret e 
Yismaw (2007), Bota-Avram e Palfi (2009), Cohen e Sayag 
(2010), Onumah e Krah (2012), Abu-Azza (2012), Endaya e 
Hanefah (2013), Lenz et al. (2013), Badara e Saidin (2013), 
Alzeban e Gwilliam (2014), MacRae e Van Gils (2014), Lenz e 
Hahn (2015), D’Onza et al. (2015) 

Independência Al-Twaijry et al. (2003); Van Gansberghe (2005), Yee et al. 
(2008), Cohen e Sayag (2010), Onumah e Krah (2012), Abu-
Azza (2012), Alzeban e Gwilliam (2014), MacRae e Van Gils 
(2014), Lenz e Hahn (2015), D’Onza et al. (2015) 

Proficiência  Van Gansberghe (2005), Yee et al. (2008), Yee et al. (2008), 
Cohen e Sayag (2010), Feizizadeh (2012), Endaya e Hanefah 
(2013), MacRae e Van Gils (2014), D’Onza et al. (2015) 

Escopo de trabalho Al-Twaijry et al. (2003), Mihret and Yismaw (2007), Karagiorgos 
et al. (2011), Onumah e Krah (2012), Abu-Azza (2012) 

Status organizacional Arena e Azzone (2009), Soh e Martinov-Bennie (2010), Abu-
Azza (2012), MacRae e Van Gils (2014), Lenz e Hahn (2015), 
D’Onza et al. (2015) 

Papel e serviços da auditoria Yee et al. (2008), Arena e Azzone (2009), Lenz et al. (2013), 
Lenz e Hahn (2015), D’Onza et al. (2015) 

Qualidade do trabalho Mihret e Yismaw (2007), Yee et al. (2008), Bota-Avram e Palfi 
(2009), Cohen e Sayag (2010), Feizizadeh (2012), Abu-Azza 
(2012), Endaya e Hanefah (2013), Badara e Saidin (2013) 

Responsabilidades Van Gansberghe (2005), Bota-Avram e Palfi (2009), Soh e 
Martinov-Bennie (2010), Onumah e Krah (2012), MacRae e Van 
Gils (2014) 

Liderança MacRae e Van Gils (2014) 

Organização (suporte e 
satisfação) 

Al-Twaijry et al. (2003), Bota-Avram e Palfi (2009), Lenz et al. 
(2013), Lenz e Hahn (2015) 

Objetividade Endaya e Hanefah (2013), MacRae e Van Gils (2014), D’Onza 
et al. (2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado e traduzido de Coetzee e Erasmus (2017, p. 239). 

  

Coetzee e Erasmus (2017), ao abordarem a efetividade da auditoria 

interna, destacaram que a maioria dos estudos abordam esse tema principalmente 

do ponto de vista da própria auditoria, o que representa uma limitação no estudo. 

Sobre isso, ainda, observam que pouco estudos investigaram o assunto sob a 

perspectiva dos auditados. 

Desses poucos estudos, verificou-se algumas evidências da contribuição 

das normas para o alinhamento de expectativas, a necessidade de alinhamento 

estratégico, necessidade dos auditores terem habilidades apropriadas e a 

importância da construção de um bom relacionamento com a alta gestão (D’ONZA; 

LAMBOGLIA; VERONA, 2015). 

Ao defenderem a importância da percepção dos stakeholders (partes 

interessadas) com relação à efetividade da auditoria interna, Erasmus e Coetzee 

(2018), em estudo recente, demonstram que as diferenças de expectativas entre a 
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auditoria interna e os stakeholders estão aumentando. Corroborando com as 

instruções defendidas pelo IIA (2014), que estabelece como estratégico o 

alinhamento entre a auditoria interna e os principais stakeholders, para que a 

atividade seja efetiva. 

Na presente pesquisa, as expectativas em auditoria se referem às 

percepções dos próprios auditores e dos stakeholders com relação ao papel e 

responsabilidade da atividade de auditoria interna.  

Segundo o IIA (2012), a auditoria interna possui vários stakeholders, 

sendo a maioria deles independentes. No âmbito do Sistema de Controle Interno, o 

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal não limita quem são as partes interessadas, apenas cita 

especificamente em seu texto: a alta administração, conselho e outras partes 

interessadas (CGU, 2017). Sendo assim, a presente pesquisa, adota apenas a alta 

administração ou gestão e demais partes interessadas (que podem ser, por 

exemplo: auditados, órgãos de controle externo e sociedade) para definir quem são 

os stakeholders da unidade de auditoria interna do IFRN. 

Vários estudos apontam a existência de conflitos de expectativas em 

auditoria, ou seja, quando duas partes ou mais possuem expectativas divergentes 

sobre a auditoria interna (ERASMUS; COETZEE, 2018; ROUSSY, 2013; DELOITTE, 

2010). Sendo assim, para reduzir essas diferenças de expectativas a unidade de 

auditoria interna precisa planejar e executar seu papel de maneira que as partes 

interessadas tenham suas expectativas satisfeitas, contudo sem comprometer a 

independência e objetividade inerente à atividade (ERASMUS; COETZEE, 2018; IIA, 

2017). 

Diante disso, pesquisas demonstram a importância da gestão de 

expectativas, traduzido livremente do inglês “managing expectations” (CIIA, 2019; 

PIPER, 2015). Erasmus e Coetzee (2018) ainda concluem que isto pode levar a 

maior efetividade da auditoria interna, repercutindo, inclusive, na accountability do 

setor público.  

 

2.3.2 Suporte gerencial de aceitação da auditoria interna 

 

Abu-Azza (2012) descreve que o suporte gerencial é a forma pela qual a 

alta administração fornece motivação aos auditores internos, concretizando-se das 
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seguintes formas: fornecendo programas de educação e treinamento para as 

equipes de auditoria; orçamento adequado para o setor; remuneração e 

gratificações adequadas e condizentes com a função exercida pela equipe de 

auditores; e aceitação e implementação das recomendações da auditoria. 

De acordo com Attie (2012, p. 5),  

 

o suporte gerencial fornece diretriz e substância à auditoria, transformando-
a em matéria de direito que obriga as áreas operacionais e administrativas a 
obediência às rotinas estabelecidas e assegura ações corretivas onde e 
quando forem necessárias. 

 

A forma como a alta administração apoia à atividade de auditoria interna 

sinaliza a importância do papel e valor desta na organização. Com o suporte 

gerencial, a auditoria interna pode obter recursos necessários para que seus 

objetivos sejam alcançados (ALZEBAN; GWILLIAM, 2014), permitindo, inclusive, aos 

auditores: acesso irrestrito; exames regulares; reporte oportuno; e correções 

apropriadas (ATTIE, 2012). 

Estudos prévios apontam que o apoio da gestão é um dos fatores 

determinantes para a efetividade da auditoria interna. Sobre isso, Alzeban e Gwilliam 

(2014), ao realizarem revisão da literatura sobre o assunto, apresentaram as 

seguintes discussões sobre suporte gerencial que constam no Quadro 07: 

 

Quadro 07 - Suporte gerencial da auditoria interna 

DISCUSSÕES DA LITERATURA 
 

AUTORES 

O apoio da gestão era o segundo mais importante determinante da auditoria 
interna. Com o apoio da gerência, as recomendações da auditoria seriam 
provavelmente atendidas e o setor teria recursos humanos e orçamentos 
suficientes. 

Ahmad et al. 
(2009) 

A falta de suporte gerencial impactou negativamente a auditoria interna, os 
auditados não a percebem como  importante, pois não é considerada relevante 
pela alta gestão. 

Mihret e Yismaw 
(2007) 

Para ser eficaz, a auditoria interna precisa da aceitação da administração e da 
compreensão de que pode contribuir e adicionar valor às organizações.  

Van Gansberghe 
(2005) 

Foi dado o direito de alocação de recursos financeiros para a auditoria interna. 
Sem isso, a alta gestão poderia reduzir os recursos quanto se sentisse 
ameaçada.  

Baltci e Yilmaz 
(2006) 

A falta de implementação de recomendações pode ser sinal de falta de apoio da 
gestão e essa indiferença pode reduzir significativamente a eficácia da auditoria 
interna. 

Van Gansberghe 
(2005) 

A implementação das recomendações de auditoria interna é considerado um 
forte indicador de efetividade. 

Van Gansberghe 
(2005) 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado e traduzido de Alzeban e Gwilliam (2014). 
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As discussões descritas no Quadro 07 apontam que o suporte gerencial é 

um fator crítico e essencial para a efetividade ou performance da auditoria interna. 

Em razão disso, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa sustenta que: 

 

Os esforços para construção de um bom relacionamento com o conselho 
envolvem o gerenciamento das expectativas do órgão em relação ao papel 
da auditoria, assim como a explicação dos serviços que ela está habilitada 
ou não a executar. (IBGC, 2018, p. 26). 

 

Dessa forma, é essencial que a auditoria e alta administração estejam 

alinhadas. Para que isso ocorra, a “auditoria precisa mostrar o serviço que é capaz 

de realizar e procurar contato com a alta administração para sentir o que ela quer e 

espera” (ATTIE, 2012, p. 12). 

 

2.3.3 Diferenças de expectativas em auditoria 

 

Apesar de ser um tema pouco explorado nas pesquisas sobre auditoria 

interna, no âmbito da auditoria independente, as diferenças de expectativas em 

auditoria (traduzido do inglês, “audit expectations gap”) já são objeto de estudo 

desde a década de 70. Sobre isso, Almeida (2004) descreve que  

 

É por volta de 1974 que a questão das diferenças de expectativas começa a 
ser debatida de uma forma mais profunda. Liggio (1974, p. 27-44) alertou 
para o facto de que um insucesso no estreitamento das diferenças de 
expectativas poderia resultar num incremento dos processos contra os 
auditores e num acentuar das críticas existentes. (ALMEIDA, 2004, p. 83) 

 

Com os escândalos financeiros na década de 70 e o fracasso na 

detecção ou na divulgação de fraudes empresariais, o trabalho dos auditores 

independentes foi alvo de críticas e questionamentos, envolvendo, inclusive, 

processos judiciais. Com isso, veio à tona as discussões sobre o desempenho dos 

auditores (STERZECK, 2017). 

 De acordo com Koh e Woo (1998), o conceito de diferenças de 

expectativas em auditoria varia entre os pesquisadores. Os autores, para 

demonstrarem a evolução da compreensão e abrangência das definições, 

elencaram os conceitos que estão demonstrados no Quadro 08: 
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Quadro 08 – Evolução do conceito de diferenças de expectativas em auditoria 

Definição Autores 

Diferença entre os níveis de expectativa de 
desempenho quanto ao auditor independente e usuário 
das informações financeiras. 

Liggio (1974) 

Lacuna entre o que o público espera ou precisa e o que 
os auditores podem e devem razoavelmente esperar 
realizar. 

Commission on Auditors Responsibilities  
(1978) 

A diferença de crenças entre os auditores e o público 
sobre os deveres e responsabilidades assumidos pelos 
auditores e as opiniões emitidas nos relatórios. 

Monroe e Woodliff (1993) 

A diferença entre o que o público espera da profissão 
de auditor e o que o profissional realmente fornece. 

Jennings et al. (1993) 
Lowe (1994) 

A lacuna entre as expectativas da sociedade em relação 
aos auditores e o desempenho dos auditores, conforme 
percebido pela sociedade. 

Porter (1993) 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado e traduzido de Koh e Woo (1998). 

 

Porter (1993), ao estudar o assunto, dividiu a lacuna entre expectativas 

em dois componentes: gap de razoabilidade (reasonableness gap) e gap de 

desempenho (performance gap). A Figura 05 demonstra a estrutura dos 

componentes das diferenças de expectativas em auditoria: 

 

Figura 05 – Estrutura dos componentes das diferenças de expectativas em auditoria 

 

Fonte: Porter e Gowthorpe (2004, p. 6). 

 

O gap de razoabilidade (reasonableness gap) se refere à lacuna entre o 

que a sociedade espera dos auditores e o que os auditores podem razoavelmente 

realizar. Enquanto que o gap de desempenho (performance gap) diz respeito à 

lacuna entre o que a sociedade pode razoavelmente esperar e o que a auditoria 

espera realizar. 
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Por sua vez, o gap de desempenho, para Porter (1993), pode ser 

subdividido em: a) normas deficientes (deficient standards) – lacuna entre os 

deveres que podem razoavelmente ser esperado dos auditores e os deveres 

definidos por normas; e b) desempenho deficiente (deficient peformance) – lacuna 

entre o padrão de desempenho esperado dos auditores e o desempenho dos 

auditores, percebido pela sociedade. 

Após a aplicação de questionários randômicos destinados a grupos que 

eram ligados, de alguma forma, ao trabalho de auditoria (PORTER, 1993), o 

resultado da pesquisa demonstrou os percentuais de participação dos gaps, da 

seguinte forma: a) deficiência de performance dos auditores (16%); b) expectativas 

irrazoáveis (34%); e c) normas profissionais deficientes (50%).  

De acordo com Sterzeck (2017), o trabalho de Porter é relevante para as 

discussões acadêmicas, pois contribuiu ao propor a estrutura, extensão e 

componentes das diferenças de expectativas em auditoria. Além disso, vários outros 

estudos utilizaram a metodologia desenvolvida pela autora em diversos outros 

campos empíricos. 

Esses estudos conduzidos ao redor do mundo buscaram verificar o 

componente das diferenças de expectativas em auditoria dominante naqueles 

países, baseando-se nas diferenças de percepções sobre a expectativa de auditoria 

entre diferentes segmentos da sociedade (OKAFOR; OTALOR, 2013). 

Noghondari e Foong (2013), ao realizarem revisão da literatura sobre a 

diferenças de expectativas em auditoria, indicaram que os focos das pesquisas 

mudaram: inicialmente, os estudos se concentravam na definição e no fornecimento 

de evidência da existência da lacuna; já os estudos posteriores enfatizam as 

possíveis causas para a lacuna e as medidas para sua mitigação. No entanto, 

destacam que implicitamente em todos os trabalhos a existência dos gaps de 

expectativas em auditoria prejudicará a tomada de decisões dos usuários, bem 

como diminuirá sua qualidade de decisão. 

Várias pesquisas apontam evidências de diferenças de expectativas em 

auditoria em vários lugares do mundo (REZA; KARIM, 2018), confirmando que se 

trata de uma preocupação constante para a auditoria. 

De acordo com Ebimobowei (2010), as causas dos gaps podem ser uma 

combinação de equívocos e ignorância por parte dos usuários; a complicada 

natureza da atividade de auditoria; as expectativas irracionais; o intervalo de tempo 
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curto para mudar as expectativas da sociedade; a baixa remuneração e práticas 

inadequadas dos auditores. 

Por exemplo, o fato de que grande parte dos servidores de uma 

organização desconhece o trabalho exercido pela auditoria interna, não significa 

necessariamente que esta é a única causa da existência de diferenças de 

expectativas. 

Alguns autores buscaram explicar a presença contínua dos gaps de 

expectativas. Mills e Bettner (1992) descreveram que as percepções sobre os 

trabalhos de auditoria variam dependendo das perspectivas e vastos interesses de 

indivíduos ou de grupos. Em razão disso, os procedimentos de auditoria e os 

relatórios de auditoria podem ser interpretados de diversas maneiras, favorecendo a 

existência de conflitos contínuos devido à falta de comunicação e má interpretação. 

Tricker (1982, apud KON; WOO, 1998) demonstra que as diferenças de 

expectativas são o resultado de um intervalo de tempo natural na atividade de 

auditoria identificando e respondendo continuamente, e, com isso, evoluindo e 

expandindo as expectativas do público. 

Humprhey, Moizer e Turley (1992), por outro lado, destacaram que as 

diferenças de expectativas foram classificadas pela profissão, no Reino Unido, como 

um problema oriundo da má compreensão do público sobre o papel da auditoria; 

respostas exageradas aos casos isolados de falhas de auditores; e pela má 

apreciação da forma como a auditoria responde as demandas.  

 Em vez de procurar identificar as expectativas das partes e considerá-las 

em suas respostas, como, por exemplo, tentar transmitir ao público qual o papel da 

auditoria e quais as responsabilidades apropriadas para os auditores ou transmitir a 

vontade de ampliar o escopo da auditoria, os profissionais responderam de forma 

defensiva e protetiva. Diante disso, os autores demonstraram que a perpetuação das 

lacunas de expectativas é, em parte, consequência das respostas dos auditores aos 

gaps (HUMPHREY; MOIZER; TURLEY, 1992). 

A literatura dedicada ao assunto, além de procurar compreender as 

causas, passou a fazer sugestões para a minimização das diferenças de 

expectativas em auditoria, conforme se verifica no Quadro 09:  
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Quadro 09 - Medidas de mitigação das diferenças de expectativas 

MEDIDAS AUTORES 

Educação em auditoria Nasreen (2006); McEnroe e Martens (2001); 
Fowzia (2010) 

Expansão dos relatórios de auditoria Koh e Woo (1998); (Nair e Rittenberg, 1987) 

Metodologia de Auditoria Estruturada Kamau (2013); Koh e Woo (1998) 

Expansão das responsabilidades dos auditores Lee et al. (2008); (Humphrey (1997) 

Monitoramento da performance dos auditores Porter et al. (2012); Porter e 

Gowthorpe (2004) 

Melhoria do controle de qualidade na unidade 
de auditoria 

Porter e Gowthorpe (2004) 

Fortalecimento do papel do comitê de auditoria Shbeilat; Abdel-Qader; Ross, (2017) 

Introdução de novas normas de auditoria Porter (1993); Akinbuli (2010); Porter e Gowthorpe 
(2004); Salehi (2011);  Humphrey et al. (1993) 

Implementação de reportes financeiros Shil (2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado e traduzido de Shikdar, Faruk e Chowdhury (2018). 

 

As medidas apontadas pela literatura são resultados da natureza dos 

gaps de expectativas e os fatores que lhes deram origem. No entanto, ainda que as 

medidas visem reduzir as diferenças de expectativas em auditoria, o problema da 

lacuna pode não ser totalmente eliminado (EBIMOBOWEI, 2010). 

Jedidi e Richard (2009) entendem que é impossível eliminar as diferenças 

de expectativas, pois para isso seria necessário estabelecer um significado fixo de 

auditoria. Contudo, isso não seria possível porque a definição de auditoria está em 

constante transformação, se sujeitando aos desafios e mudanças conforme o 

desenvolvimento social, econômico e político. 

Apesar dos desafios, Porter e Gowthorpe (2004) destacaram o papel da 

auditoria na redução das expectativas de desempenho de auditoria, descrevendo 

que os auditores precisam identificar e considerar as expectativas da sociedade em 

relação a eles, caso contrário, estarão sujeitos às críticas e litígios, além de serem 

percebidos como sem valor, se as falhas persistirem e a confiança na atividade 

estiver abalada. Diante disso, as autoras demonstram que o alinhamento das 

expectativas com a sociedade deve gradualmente restaurar a confiança e a 

credibilidade com relação ao trabalho dos auditores. 

 

2.3.4 Alinhamento estratégico e gestão de expectativas 

 

Tendo em vista que as diferenças de expectativas entre a auditoria 

interna e os stakeholders estão aumentando, estudos apontam a importância da 
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auditoria interna buscar alinhar estrategicamente seus objetivos com a alta 

administração e a necessidade de gerenciar as expectativas em auditoria (PWC, 

2017a; IBGC, 2018). 

Para a PricewaterhouseCoopers - PWC (2017a, p. 3), 

 

A auditoria interna tem um entendimento claro da direção estratégica da 
empresa e das expectativas de seus stakeholders. Ela alinha seu escopo e 
o consequente plano de auditoria com o rumo dos negócios no contexto 
dessas expectativas. A função mantém o alinhamento com base no 
planejamento estratégico e na coordenação com outras linhas de defesa. A 
auditoria interna incorpora em sua missão e visão as expectativas dos 
stakeholders e define de forma clara o valor que irá gerar à organização. 

 

Em outras palavras, é importante que a auditoria interna esteja alinhada 

estrategicamente com as necessidades e prioridades de todas as partes 

interessadas (conselhos, gestão e auditores externos), para ser percebido como 

agregador de valor, sem desconsiderar a inerente independência e objetividade da 

atividade (HASS; ABDOLMOHAMMADI; BURNABY, 2006).  

De acordo com Abdolmohammadi, D’Onza e Sarens (2016, p. 7), o 

alinhamento entre o plano estratégico da organização e o plano de atividades da 

auditoria interna “é uma estratégia para garantir a sinergia entre o departamento e a 

organização como um todo”. Já para o IIA (2019), alinhamento é a posição de 

concordância ou aliança entre as partes. 

Esse alinhamento estratégico requer a construção de uma relação 

positiva entre gestão e auditoria, pois é necessário um contato frequente com os 

gestores e participação ativa em reuniões estratégicas (D’ONZA; LAMBOGLIA; 

VERONA, 2015; PWC, 2017a). Nesse sentido, o IBGC (2018, p. 17) entende que o 

“plano de auditoria deve trazer as expectativas e prioridades de trabalho e deve 

estar alinhado com as partes interessadas e ser frequentemente revisado e 

atualizado”. 

Dessa forma, a gestão de expectativas é apontada como necessária para 

que a auditoria interna consiga equilibrar as necessidades e expectativas de várias 

partes interessadas (WEBSTER, 2016). Sobre isso, o PWC (2017a, p. 5) defende 

que “um plano de gestão de stakeholders eficaz geralmente melhora o alinhamento 

com o negócio e a atenção da Auditoria Interna, com o consequente foco nos riscos 

críticos”. 
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Como dito no subtópico 2.2.5, há registros na literatura de múltiplos 

papéis da auditoria interna, sem que consiga emergir um consenso, sendo 

necessário clarificar e compreender melhor as novas perspectivas da auditoria 

interna, especialmente quanto aos procedimentos e a qualidade dos serviços. 

A PricewaterhouseCoopers (2017b) relatou em seu estudo que diminuiu a 

compreensão dos gestores de que auditoria interna adiciona valor à gestão, sendo o 

menor resultado nos últimos cinco anos (ou seja, desde que o indicador foi criado). 

No entanto, as expectativas em relação à auditoria interna estão aumentando e as 

responsabilidades da atividade tornam-se cada vez mais complexas (PWC, 2017a). 

Nesse cenário, compreendeu-se que a auditoria interna deve manter uma 

postura proativa para produzir resultados, sendo importante compreender as 

expectativas das partes interessadas e a percepção do desempenho destes em 

relação à auditoria interna (PWC, 2017a). 

A gestão de expectativas das partes interessadas, segundo o PMI (2017), 

prevê a identificação e análise das expectativas de todas as partes interessadas que 

podem impactar ou serem impactados pelo projeto e o desenvolvimento de 

estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento das partes 

interessadas nas decisões e execução do projeto. 

No âmbito da auditoria interna, as normas de auditoria possuem grande 

importância na prescrição de padrões mínimos de qualidade, inclusive para a 

mitigação das diferenças de expectativas (CREPALDI, 2009; D’ONZA; LAMBOGLIA; 

VERONA, 2015). No tocante à gestão de expectativas, as Normas Internacionais 

para a Prática Profissional de Auditoria Interna do IIA estabelecem que: 

 

1220.C1 – Os auditores internos devem exercer o zelo profissional devido 
durante um trabalho de consultoria, levando em consideração:  
• As necessidades e as expectativas dos clientes, incluindo a natureza, o 
prazo e a comunicação dos resultados do trabalho. 
(...) 
2010.A2 – O executivo chefe de auditoria deve identificar e considerar as 
expectativas da alta administração, conselho e outras partes interessadas, 
acerca dos pareceres e outras conclusões de auditoria interna. (...) 
2201.C1 – Os auditores internos devem estabelecer um entendimento com 
os clientes dos trabalhos de consultoria quanto aos objetivos, ao escopo e 
às respectivas responsabilidades e a outras expectativas do cliente. Para 
trabalhos significativos, este entendimento deve ser documentado.(...) 
2410.A1 – A comunicação final dos resultados do trabalho deve incluir as 
conclusões aplicáveis, assim como as recomendações e/ou planos de ação 
aplicáveis. Quando apropriado, a opinião dos auditores internos deveria ser 
fornecida. Uma opinião deve levar em consideração as expectativas da alta 
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administração, conselho e outras partes interessadas e deve estar 
suportada por informação suficiente, confiável, relevante e útil. (...)  
2450 – Opiniões Gerais 

Ao emitir uma opinião geral, esta deve levar em conta as estratégias, 
objetivos e riscos da organização; e as expectativas da alta administração, 
conselho e outras partes interessadas. A opinião geral deve estar suportada 
por informação suficiente, confiável, relevante e útil. (IIA, 2017, p. 7,10,15, 
17,19) 

 

As normas do IIA (2017), portanto, destacam a necessidade de identificar 

e considerar as expectativas das partes interessadas (alta administração, conselho e 

outras partes) no planejamento das atividades, na comunicação dos resultados, na 

elaboração dos relatórios e na emissão de opinião.  

No âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, o 

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal diz que: 

 

66. O zelo profissional se aplica a todas as etapas dos trabalhos de 
avaliação e de consultoria. O planejamento deve levar em consideração a 
extensão e os objetivos do trabalho, as expectativas do cliente, a 
complexidade, a materialidade ou a significância relativa dos assuntos sobre 
os quais os testes serão aplicados e deve prever a utilização de auditoria 
baseada em tecnologia e outras técnicas de análise adequadas. 
(...) 
85. A UAIG deve realizar a prévia identificação de todo o universo auditável 
e considerar as expectativas da alta administração e demais partes 
interessadas em relação à atividade de auditoria interna para a elaboração 
do Plano de Auditoria Interna, bem como, a análise de riscos realizada pela 
Unidade Auditada por meio do seu processo de gerenciamento de riscos. 
86. Caso a Unidade Auditada não tenha instituído um processo formal de 
gerenciamento de riscos, a UAIG deve se comunicar com a alta 
administração, de forma a coletar informações sobre suas expectativas e 
obter entendimento dos principais processos e dos riscos associados. Com 
base nessas informações, a UAIG deverá elaborar seu Plano de Auditoria 
Interna, priorizando os processos ou unidades organizacionais de maior 
risco. (...) 
124. Ao planejar um trabalho a ser executado de forma compartilhada, as 
unidades de auditoria envolvidas devem estabelecer entendimento por 
escrito dos objetivos, do escopo, das responsabilidades e de outras 
expectativas, incluindo eventuais restrições à distribuição dos resultados do 
trabalho e ao acesso aos seus registros. 
125. Nos trabalhos de consultoria deve ser estabelecido prévio 
entendimento com a Unidade Auditada quanto às expectativas, aos 
objetivos e ao escopo do trabalho, às responsabilidades e à forma de 
monitoramento das recomendações eventualmente emitidas. Esse 
entendimento deve ser adequadamente documentado.  
(...) 
164. A comunicação de resultado dos trabalhos de avaliação tem por 
objetivo apresentar a opinião e/ou conclusões dos auditores internos e 
deve: 
a) considerar as expectativas e demais manifestações apresentadas no 
decurso dos trabalhos pela alta administração, pelo conselho, se houver e 
por outras partes interessadas;  
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(...) 
174. A emissão de opinião geral requer um adequado entendimento das 
estratégias, dos objetivos e dos riscos da Unidade Auditada e das 
expectativas da alta administração, do conselho, se houver, e de outras 
partes interessadas. 
(CGU, 2017a, p. 13, 14, 17, 24, 29, 31). 

 

O mencionado Referencial Técnico prevê várias regras definindo que a 

unidade de auditoria interna governamental deve coletar e levar em consideração as 

expectativas da alta administração e demais partes interessadas (CGU, 2017a). 

O conteúdo das normas de auditoria já citadas, ao abordarem as 

expectativas dos stakeholders, destacam três ações da auditoria interna: identificar, 

coletar e levar em consideração essas expectativas. A identificação e a coleta 

servem para que a unidade de auditoria interna tome conhecimento das expectativas 

dos clientes, por essa razão, compreende-se que estas ações antecedem o 

momento da consideração das expectativas. 

Diante disso, a presente pesquisa compreende que a gestão de 

expectativas ocorre em duas etapas fundamentais: a fase de conhecimento das 

expectativas (identificar e coletar) e a fase de consideração das expectativas. A 

Figura 06 demonstra as etapas da gestão de expectativas: 

 

Figura 06 – Etapas da gestão de expectativas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação à identificação e coleta, as normas de auditoria não definem 

com clareza qual procedimento deve ser realizado primeiro ou se a identificação e a 

coleta possam ser sinônimos. Em razão disso, é possível que a identificação ocorra 

primeiro, como um filtro para a etapa da coleta das expectativas, como também a 

unidade de auditoria pode adotar a sistemática de coletar todas as informações 

sobre as partes interessadas e a partir disso identificar os principais stakeholders. 

No entanto, caso se compreenda que são ações que refletem o mesmo fim, não há 
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como reconhecer a existência de mais uma fase ou etapa. Por isso, nesta pesquisa 

será considerado que ambos os procedimentos representam a mesma fase de 

conhecimento, mas que envolvem ações distintas e que podem ocorrer 

simultaneamente, sendo que sempre previamente ao momento da consideração das 

expectativas. 

O IIA (2017) estabelece que o Chefe Executivo da Auditoria deve 

identificar as expectativas dos gestores, conselho e demais partes interessadas. 

Essa norma demonstra o papel estratégico do Auditor-Chefe e da aproximação que 

este possui com os stakeholders, sendo capaz de definir as partes consideradas 

chaves. Sendo assim, a identificação é a etapa de definição dos principais 

stakeholders (key stakeholders). Trata-se, portanto, de uma atividade de priorização 

para os trabalhos, ao se estabelecer as principais partes interessadas. Estas partes 

denominadas chaves são consideradas assim em virtude de sua ligação muito 

próxima com a auditoria interna, como por exemplo, conselhos, comitês e a alta 

gestão (IIA, 2019; PROTIVITI, 2016; PIPER, 2015). 

A coleta é a forma pela qual a auditoria colhe as informações sobre as 

expectativas das partes interessadas. As normas de auditorias apontam que a coleta 

deve acontecer principalmente na elaboração do Plano de Auditoria Interna ou no 

planejamento de um trabalho, mas também pode ser realizado em atividades de 

consultoria, sempre de forma prévia ao início dos trabalhos (CGU, 2017a; IIA, 2017).  

A consideração é o momento de análise das expectativas dos principais 

stakeholders realizado pela auditoria interna durante a execução dos trabalhos, no 

planejamento, na comunicação de resultados e na emissão de opinião (CGU, 2017a; 

IIA, 2017). Trata-se, portanto, de uma etapa crucial que permeia todas as atividades 

da auditoria interna, pois a finalidade é diminuir as diferenças de expectativas e para 

que isso ocorra, é necessário adotar a melhor abordagem para o atendimento das 

expectativas ou a mitigação de  diferenças de expectativas. 

A finalidade da gestão de expectativas na auditoria interna pode ser 

visualizada de duas formas: a) conhecer as expectativas das principais partes 

interessadas (IIA, 2012; PROTIVITI, 2016; PWC, 2017a; DELOITTE, 2018); e b) 

buscar o atendimento das expectativas ou a mitigação das diferenças de 

expectativas (D’ONZA; LAMBOGLIA; VERONA, 2015; IBGC, 2018; ERASMUS; 

COETZEE, 2018). 
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Tendo em vista que o alinhamento aos objetivos estratégicos da 

organização é um indicador de maturidade da unidade de auditoria interna e a 

gestão de expectativas das partes interessadas pode assegurar maior efetividade à 

auditoria interna (ABDOLMOHAMMADI; D’ONZA; SARENS, 2016; ERASMUS; 

COETZEE, 2018), a literatura dedicada ao tema tem apontado algumas 

considerações sobre o assunto, descrevendo preocupações quanto às habilidades 

dos auditores na construção de uma boa relação com à alta gestão e na 

comunicação com as partes interessadas. 

Quanto às preocupações na gestão de expectativas por parte da unidade 

de auditoria interna, pode-se indicar que o alinhamento estratégico requer uma 

postura da auditoria para demonstrar capacidade de resposta ágil às necessidades 

internas e externas, principalmente em ambientes problemáticos (PWC, 2017b). 

Para isso, é importante a habilidade de comunicação para transmitir mensagens à 

gestão e demais partes interessadas de maneira que possam compreender 

(D’ONZA; LAMBOGLIA; VERONA, 2015). 

A preocupação com as habilidades dos auditores é destaca por Webster 

(2016), ao descrever que a unidade de auditoria interna foi desenhada para ser 

estratégica, ágil, informada, colaborativa e capacitada. Sendo que a relação com a 

gestão e a habilidade de comunicação possuem o mesmo peso para as capacidades 

técnicas da auditoria. Sobre isso, convém lembrar que Humprhey, Moizer e Turley 

(1992) demonstraram que a postura inadequada dos auditores na Inglaterra 

favoreceu a perpetuação das diferenças de expectativas. 

O papel dos auditores na mitigação das diferenças de expectativas é 

essencial (PORTER; GOWTHORPE, 2004). Sendo assim, Webster (2016) 

demonstra a importância do chefe da unidade de auditoria interna na condução 

desse papel, descrevendo que este deve ser um líder com alta integridade; ter 

coragem; presença executiva; um forte entendimento do negócio; desejo de 

aprender; capacidade de gerenciar expectativas e influências; e ser um comunicador 

eficaz. 

 

2.4 Normas de auditoria  

 

Neste tópico são abordados o conceito, propósito e críticas às normas de 

auditoria. Além disso, são apresentadas as normas do Sistema de Controle Interno 
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do Poder Executivo Federal, bem como as mudanças normativas desde o Decreto nº 

3591/2000 e a tipologia das normas. 

 

2.4.1 Normas de auditoria: conceitos, propósitos e críticas 

 

As normas de auditorias “representam os requisitos básicos relacionados 

e a serem observados no desempenho do trabalho de auditoria” (ATTIE, 2012, 

p.33). Em outras palavras, ao estabelecerem padrões de orientação profissional, as 

normas visam assegurar a qualidade e uniformidade do serviço (BOYNTON; 

JOHNSON; KELL, 2002; CHAVES, 2009). 

O conteúdo das normas de auditoria prescreve conceitos, objetivos, e 

diretrizes para o setor de auditoria interna. Além disso, estabelece responsabilidades 

e competências, regras e princípios2 de conduta dos auditores e de execução dos 

trabalhos, tais como: planejamento, procedimentos, amostragem, relatórios e riscos 

(ATTIE, 2012; CHAVES, 2009; CREPALDI, 2009; CGU, 2017a). 

Para Crepaldi (2009, p. 31), “a orientação contida nas normas é instrutiva 

mas não esgota todo o assunto”. Considerando o caráter geral das normas não há 

como determinar com precisão o que uma unidade de auditoria interna deve realizar 

para cumprir as exigências de seu planejamento ou o número mínimo de evidências 

para confirmar um fato. Por conta disso, as unidades de auditoria interna possuem 

certa autonomia para desenvolverem práticas e procedimentos para assegurar a 

qualidade e uniformidade de seu serviço.  

As normas de auditoria, portanto, diferem dos procedimentos de auditoria, 

pois estes “se relacionam com as ações a serem praticadas” (ATTIE, 1998, p. 55), 

enquanto que as normas estabelecem medidas de qualidade da execução das 

ações e dos fins pretendidos. 

Embora existam vários critérios para a classificação das normas, Crepaldi 

(2009) e Almeida (2012) classificam as normas existentes quanto ao conteúdo, 

como pode ser visualizado no Quadro 10 a seguir: 

 

 
2  De acordo com a doutrina jurídica, as normas podem ser divididas entre princípios e regras. 
As regras são normas que impõem direitos e obrigações, ou seja, prescrevem uma conduta, 
obrigando, proibindo ou facultando algo, já os princípios são os padrões morais e políticos “que 
devem orientar a compreensão e a aplicação das regras diante das situações concretas” (MARINONI, 
2008, p. 49). 
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Quadro 10 – Classificação das normas quanto ao conteúdo 

Autores Almeida (2012) Crepaldi (2009) 

Classificação 

Normas relativas à pessoa do auditor Normas gerais e relativas à pessoa do 
auditor 

Normas relativas à execução do trabalho Normas relativas à execução do 
trabalho 

Normas relativas à opinião do auditor Normas relativas ao parecer 

Normas relativas ao relatório de auditoria - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Boynton, Johnson e Kell (2002) demonstram que as normas de auditorias 

podem ser adotadas de formas diferentes, como por exemplo: utilização de normas 

privadas para orientação; regulação interna pela empresa; auto-regulação ou 

regulação pelos pares; normas de entidades profissionais externas à empresa 

(Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo); e a regulação pública. 

No setor público, Piper (2015) informa que a não aceitação de normas de 

auditoria (standards3) pode ocorrer por conta de outras diretrizes governamentais 

obrigatórias ou estatutos legais (leis ou regulamentos), que podem variar nos níveis 

local, regional ou nacional.  

No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto de 

Auditores Internos do Brasil (IIA) são as entidades que editam normas de auditoria 

geralmente aceitas no âmbito público e privado. No entanto, a obrigatoriedade 

depende da forma de adoção ou imposição. 

Com relação ao IIA (2017), a entidade entende que o auditor, por força de 

lei ou de regulamentações, pode deixar de seguir as orientações das normas. No 

âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, em razão de seu poder regulamentar, 

pode exigir dos contadores e auditores independentes, abrangidos pela competência 

do CFC, a conformidade com suas normas. 

No caso da auditoria interna governamental, com a reformulação do 

Sistema de Controle Interno e consolidação da regulamentação da atividade de 

auditoria interna no Poder Executivo Federal, o auditor deve seguir as normas 

emanadas pelo órgão central desse Sistema, bem como obediência as normas 

aplicáveis aos servidores públicos, por força do princípio da legalidade (CGU, 2017a; 

BRASIL 1988). Neste caso, a adoção das normas do IIA (2017) é apenas 

 
3  As normas de auditoria emanadas por entidades internacionais não governamentais são 
denominadas standards. 
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recomendada, mas estas já foram utilizadas, por exemplo, como critério de 

avaliação das unidades de auditoria interna (TCU, 2015). 

Quanto aos efeitos das normas, a literatura dedicada à auditoria aponta 

algumas críticas aos efeitos das normas de auditoria (regulamentos e standards), 

conforme se verifica no Quadro 11: 

 

Quadro 11 – Críticas sobre as normas de auditoria 

CRÍTICAS AUTORES 

As normas introduziram pouca orientação ou 
não padronizaram procedimentos. 

Kassem e Higson (2012);  Kassem e Higson 
(2016); 

A padronização leva o auditor a ser pouco 
inovativo e limitado aos procedimentos 
normatizados. 

Houghton et al. (2010) 

As novas normas não apresentaram 
mudanças significativas na qualidade do 
trabalho dos auditores. 

Houghton et al. (2010); Wolf, Tackett e Claypool 
(1999); Ruiz-Barbadillo et al. (2012); Willekens et 
al. (1996) 

Evidências de falhas no modelo de 
autorregulação. 

Ruiz-Barbadillo et al. (2012); Humprhey, Moizer e 
Turley (1992) 

Existência de ceticismo profissional quanto à 
aplicação das normas e divergências quanto 
à promoção de benefícios. 

Potter e Gowthorpe, 2004; Kassem e Higson 
(2012);  
Houghton et al. (2010) 

Dificuldade impostas por leis e regulamentos 
para a aceitação de standards. 

Piper (2015) 

As alterações normativas geraram custos. Houghton et al. (2010); Wolf, Tackett e Claypool 
(1999) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Embora existam críticas, as normas possuem o propósito de assegurar 

uma qualidade mínima de execução das auditorias, tendo em vista que “quem 

contrata profissionais ou se beneficia de seus trabalhos não é capaz, normalmente 

de julgar o trabalho” (CREPALDI, 2009, p. 220). 

 

2.4.2 Normas do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

 

O conjunto de normas do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal tem como ponto de partida a Constituição Brasileira de 1988, na qual está 

prescrito o sistema de controle interno de cada Poder e descrito o rol de finalidades 

(BRASIL, 1988).  

Como a regulamentação do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal foi realizada por meio de normas infraconstitucionais (Decretos, 

Leis e normas infralegais), o conjunto de normas do SCIPEF possui regras e 
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princípios espalhados por vários tipos de normas, conforme se verifica no Quadro 

12: 

 

Quadro 12 - Relação de normas de auditoria do SCIPEF (período 2000-2018) 

NORMA ANO EMENTA 

Decreto nº 3.591 2000 Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal e dá outras providências. 

Lei nº 10.180 2001 Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de 
Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de 
Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, e dá outras providências. 

Instrução Normativa nº 
01 

2001 Define diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas 
para a atuação do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal. 

Decreto nº 4.304 2002 Altera dispositivos do Decreto nº 3591/2000 

Instrução Normativa nº 
01 

2003 Altera o Manual do Sistema de Controle Interno, aprovado pela 
Instrução Normativa nº 1, de 6 de abril, de 2001, da Secretaria 
Federal de Controle Interno. 

Lei nº 10.683 2003 Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, e dá outras providências. 

Decreto nº 5.481 2005 Acrescenta artigo no Decreto nº 3591/2000 

Instrução Normativa nº 
07 

2006 Estabelece normas de elaboração e acompanhamento da 
execução do Plano Anual de Atividades das Auditorias Internas 
das entidades da administração indireta do Poder Executivo 
Federal, e dá outras providências 

Instrução Normativa n. 
01 

2007 Estabelece o conteúdo do Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna (PAINT) e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria 
Interna (RAINT). 

Lei nº 12.527 2011 Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras 
providências. 

Portaria nº 915 2014 Define critérios para nomeação ou designação do titular da 
unidade de auditoria interna (Audins) a ser submetida à 
Controladoria-Geral da União - CGU pelo dirigente máximo da 
entidade. 

Instrução Normativa nº 
24 

2015 Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), os 
trabalhos de auditoria realizados pelas unidades de auditoria 
interna e o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 
(RAINT) e dá outras providências. 

Instrução Normativa nº 
01 

2016 Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança 
no âmbito do Poder Executivo Federal. 

Lei nº 13.341 2016 Altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, e 11.890, de 24 de dezembro de 2008, e revoga a 
Medida Provisória no 717, de 16 de março de 2016 

Instrução Normativa nº 
03 

2017 Aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal. 

Decreto nº 9.203 2017 Dispõe sobre a política de governança da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional. 

Instrução Normativa nº 
07 

2017 Altera o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal. 

Instrução Normativa nº 
08 

2017 Aprova o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 
Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 
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Portaria nº 2.737 2017 Disciplina o procedimento de consulta para nomeação, 
designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de 
auditoria interna ou auditor interno. 

Instrução Normativa nº 
04 

2018 Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos 
Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna 
Governamental do Poder Executivo Federal 

Instrução Normativa nº 
09 

2018 Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre 
o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das 
Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder 
Executivo Federal e dá outras providências. 

Instrução Normativa nº 
11 

2018 Revoga a Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 
2015. 

  Fonte: Elaborado pelo autor, com base no site da CGU. 

 

Com a edição do Decreto nº 3591/2000, verificou-se que a produção 

normativa referente à auditoria durante o período de 2000 até 2018 foi intensificada 

nos anos de 2016 a 2018, conforme demonstra o Gráfico 01: 

 

Gráfico 1 – Produção normativa no âmbito do SCIPEF no período 2000-2018 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base no site da CGU. 

 

As principais mudanças nas recentes alterações normativas englobam 

assuntos como governança, gestão de riscos e estrutura de controles internos (MP; 

CGU, 2016; CGU, 2017a; CGU, 2018a). Diante da produção normativa e dessas 

recentes alterações, o próximo subtópico aborda os tipos de normas que disciplinam 

a atividade de auditoria interna governamental no Poder Executivo Federal.   
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2.4.3 Tipos de normas do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

 

Desde a edição do Decreto nº 3591/2000, a produção normativa no 

âmbito do SCIPEF no período de 2000 até 2018 englobou vários tipos de normas 

legais e infralegais, conforme se observa na Tabela 03: 

 
Tabela 03: Quantitativo de normas do SCIPEF por tipo (período 2000-2018) 

TIPO DE NORMAS NO ÂMBITO DO SCIPEF QUANTITATIVO 

Lei 04 

Decreto 04 

Instrução Normativa 11 

Portaria 04 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no site da CGU. 

 
Para melhor compreensão, o Quadro 13, apresenta os conceitos de cada 

tipo de norma no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal: 

 
Quadro 13 – Tipos de normas e seus conceitos 

TIPO DE 
NORMA 

CONCEITO 

Lei 

A lei jurídica é a que preside as relações jurídicas entre os seres humanos, 
dentro do Estado-sociedade, ordenando as relações dos particulares e deles 
com o Estado-poder e outros agrupamentos sociais menores, e vice-versa. É 
uma ordenação indeterminada de comportamento social obrigatório, tendo em 
vista o bem comum dos indivíduos que integram a comunidade, e 
coercitivamente imposta. Esse, realmente, é o sentido material da lei. 
Tem um sentido material amplo, compreendendo qualquer fonte objetiva: ou 
mais estrito, quando disposta por órgão estatal, como manifestação de vontade 
normativa, excluídos, portanto, o costume e a jurisprudência. Ainda se lhe 
confere um sentido orgânico e formal, em atenção, respectivamente, à 
elaboração por determinados órgãos com função legislativa, na conformidade 
com o direito positivo, e à eficácia técnico-jurídica da norma e ao seu valor. 
(MELLO, 2007, p. 254-255) 

Decreto 

Decreto é o instrumento pelo qual se manifesta, em geral, a vontade do Estado-
poder, por intermédio do chefe do Governo, isto é, do Poder Executivo. Consiste 
em fórmula pela qual se emanam atos normativos e concretos do Poder 
Executivo, do Monarca ou Presidente – enfim, de quem enfeixa os poderes 
governamentais. 
Os que expressam regras jurídicas gerais e abstratas, de caráter impessoal, 
denominam-se regulamentares; e os que expressam regras jurídicas especiais e 
concretas, de caráter pessoal, denominam-se decretos, simplesmente (MELLO, 
2007, p. 550). 

Instrução 
Normativa 

Regras gerais, abstratas e impessoais, de caráter pratico, baixadas por órgãos 
da Administração Pública aos agentes públicos ou encarregados de obras e 
serviços públicos, prescrevendo-lhes o modo pelo qual devem pôr em 
andamentos seus cometimentos.(MELLO, 2007, p. 381-382) 

Portaria 

Portaria é o instrumento pelo qual ministros ou secretários de governo fazem 
nomeações para cargos de secundária importância, ou concedem licenças aos 
funcionários, ou aplicam penas disciplinares. É, ainda, usada para baixar 
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instruções sobre o andamento dos serviços ou para transmitir determinações 
aos cidadãos em geral ou a particulares diretamente interessados, conforme o 
assunto em foco, dando-lhes conhecimento do procedimento a seguir em casos 
especificados, nos termos da lei. (MELLO, 2007, p. 551) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da conceituação proposta por Mello (2007). 

 

Conforme se verifica na Tabela 03, a maior parte da produção normativa 

são normas infralegais (Portarias e Instruções Normativas), as quais foram 

expedidas pela Controladoria Geral da União (CGU), em razão de sua competência 

que inclui a orientação normativa e a supervisão técnica da auditoria interna 

governamental (BRASIL, 2000). 

A utilização das Portarias e Instruções Normativas garantem flexibilidade 

para alterações do conteúdo técnico e organizacional do sistema, dada a permissão 

legal para que a CGU (órgão central do SCIPEF) possa clarificar a execução das 

leis, decretos e regulamentos.   

Como as instruções normativas representam a maior parcela da produção 

normativa que modificou o conteúdo técnico da atividade de auditoria interna 

governamental, será dado maior enfoque a essa norma infralegal no presente 

estudo, pois são regras de caráter técnico e material, voltadas para um público 

específico, agentes que compõem o SCIPEF e órgãos auxiliares (MELLO, 2007). 

Dessa forma,  considerando as discussões teóricas e o embasamento 

normativo presente no referencial teórico, passa-se à descrição do percurso 

metodológico para assegurar o suporte necessário ao atingimento dos objetivos 

geral e específicos desta pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo  será descrito a tipologia da pesquisa, os participantes da 

pesquisa, a técnica de coleta de dados, o tratamento para análise dos dados e as 

considerações éticas. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

De acordo com Raupp e Beuren (2006), o delineamento de uma pesquisa 

poder ser classificada em três categorias, as quais são: quanto aos objetivos, 

procedimentos e abordagem do problema. 

Quanto aos objetivos,  trata-se de uma pesquisa descritiva, pois procura 

observar, analisar e compreender fenômenos, sem a interferência do pesquisador 

(ANDRADE, 2002). No caso, busca-se compreender como é realizada a gestão de 

expectativas no âmbito da unidade de auditoria interna do IFRN. 

Além disso, também se trata de uma pesquisa exploratória. Considerando 

que o tema é pouco explorado, será necessário realizar procedimentos para que o 

problema de pesquisa seja mais esclarecido. Sobre isso, Roussy e Perron (2018), 

em seu estudo, concluíram que pouco se sabe sobre as práticas em auditoria 

interna, sendo necessário pesquisas sobre essa questão, tendo em vista que os 

procedimentos quase não são documentados e compreendidos. 

De acordo com Gil (2008, p. 27),  

 

pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 
pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses. 

 

Quanto aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa do tipo estudo de 

caso, pois o pesquisador busca concentrar esforços em um único objeto de estudo, 

com a finalidade de “aprofundar seus conhecimentos a respeito de determinado 

caso específico” (RAUPP; BEUREN, 2006, p. 84). 

Para Yin (2001, p. 32), estudo de caso é compreendido como a 

investigação empírica que examina “um fenômeno contemporâneo dentro de seu 
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contexto da vida real, especificamente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”. 

Tendo em vista que pouco se sabe sobre as práticas de auditoria interna, 

a presente pesquisa visa compreender como a unidade de auditoria interna do IFRN 

identifica, coleta e considera as expectativas da alta administração e demais partes 

interessadas. 

Por outro lado, trata-se também de uma pesquisa documental. Para Gil 

(2008) a pesquisa documental é parecida com a pesquisa bibliográfica, sendo que a 

diferença reside na natureza das fontes. A pesquisa se baseia na utilização de 

material que não recebeu tratamento analítico, “ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” (GIL, 2008, p. 51). A 

exploração documental engloba os seguintes documentos: Normas de auditoria; 

Resoluções; Portarias; Instruções Normativas; Relatórios e documentos de auditoria; 

Manual de Auditoria; Regimentos; Estatutos;  Plano de Desenvolvimento 

Institucional e Plano Anual de Auditoria Interna. 

 Quanto à abordagem do problema, caracteriza-se como uma pesquisa 

qualitativa, pois busca se aprofundar no tema sem recorrer ao emprego de 

instrumentos estatísticos, ou seja, não há pretensão de quantificar ou medir no 

processo de análise do problema (RAUPP; BEUREN, 2006). Em sua essência o 

objetivo da pesquisa abarca a compreensão  de como a unidade de auditoria interna 

do IFRN gerencia as expectativas relacionadas à auditoria, sem focar na 

quantificação ou medição do objeto pesquisado. 

 

3.2 Participantes da pesquisa 

 

Tendo em vista que é necessário descrever em detalhes o percurso 

metodológico, neste tópico será explicitado o perfil dos participantes da pesquisa e 

os critérios de inclusão, exclusão e recrutamento (SCORSOLINI-COMIN, 2014). 

A unidade de auditoria interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte possui atualmente 17 (dezessete) auditores 

concursados, sendo um deles o chefe da auditoria geral. A formação exigida para o 

cargo é curso de graduação em direito, ciências contábeis ou economia (BRASIL, 

2005). No momento, 09 (nove) auditores possuem formação em ciências contábeis, 

07 (sete) em direito e 01 (um) em economia (IFRN, 2019b). 
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O último concurso para o cargo de auditor do IFRN foi realizado em 2012, 

sendo a última convocação em 2013. Sendo assim, os auditores possuem, no 

mínimo cinco anos de tempo de serviço no cargo. Trata-se, portanto, de um grupo 

homogêneo. 

Os auditores são vinculados administrativamente e tecnicamente à 

Auditoria Geral (Auditor-Chefe), que, por sua vez, está vinculada ao Conselho 

Superior (CONSUP), órgão máximo de deliberação da instituição (IFRN, 2014). 

Como a pesquisa não adota uma abordagem quantitativa, o critério de 

seleção não envolveu amostragem probabilística, apenas uma seleção intencional 

em consonância com os objetivos do estudo (TRAD, 2009). Para o recrutamento, os 

auditores e o Chefe da Auditoria Geral foram convidados a participarem da pesquisa 

de forma voluntária. 

Com relação ao critério de exclusão dos participantes nesta pesquisa, o 

pesquisador, já que é parte integrante da equipe de auditores do IFRN, não foi 

considerado voluntário, para que pudesse manter a neutralidade e evitar ampliar as 

limitações da pesquisa. Diante disso, o número de participantes disponíveis para a 

pesquisa eram 16 (dezesseis) auditores, incluindo o Auditor-Chefe. 

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Para obter os dados e informações relevantes à compreensão do 

problema de pesquisa, adotaram-se as seguintes técnicas de coleta dos dados: a) 

pesquisa documental; e b) entrevista individual e grupo focal. 

A pesquisa documental é uma das técnicas de coleta de dados “restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. 

Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 174). 

Por meio dos documentos que se encontram dispersos dentro de uma 

instituição (regimentos, estatutos, manuais, resoluções etc.), descritos por Gil (2008) 

como registros institucionais escritos, após serem selecionados, tratados e 

interpretados, será possível extrair alguma contribuição para as discussões 

científicas. 

No presente caso, a pesquisa documental visa à obtenção de 

documentos necessários para a compreensão do problema de pesquisa, 
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englobando as normas de auditoria aplicáveis à gestão de expectativas e 

documentos aplicáveis às atividades de planejamento e comunicação dos resultados 

na unidade de auditoria interna do IFRN. 

Noutra seara, a entrevista, de acordo com Gil (2008, p. 109), “é a técnica 

em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, 

com o objetivo de obtenção dos dados que interessam a investigação”. No presente 

estudo, o objetivo da entrevista era obter informações dos participantes da pesquisa 

do que sabem, entendem, fizeram, fazem, ou pretendem fazer, além disso coletar os 

detalhamentos dos procedimentos já realizados e as percepções sobre o papel da 

auditoria quanto à gestão das expectativas. 

Ao considerar a entrevista adequada para esse fim, Gil (2008) ainda 

destaca que é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas no âmbito das 

ciências sociais. As entrevistas podem ser classificadas conforme o Quadro 14:  

 

Quadro 14 – Tipos de entrevistas 

TIPO DE 

ENTREVISTA 

CONCEITO 

Informal Esse tipo de entrevista é o menos estruturado possível e só se distingue da 

simples observação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. O que 

se pretende com entrevistas deste tipo é a obtenção de uma visão geral do 

problema pesquisado, bem como a identificação de alguns aspectos da 

personalidade do entrevistado. (GIL, 2008, p.111) 

Focalizada A entrevista focalizadas é tão livre quanto a anterior; todavia, enfoca um tema 

bem específico. O entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o 

assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua 

retomada. (GIL, 2008, p. 112) 

Por pautas ou 

semi 

estruturada 

A entrevista por pautas apresenta certo grau de estruturação, já que se guia por 

uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo 

de seu curso. As pautas devem ser ordenadas e guardar certa relação entre si. 

O entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livre 

mente à medida que refere às pautas assinaladas. Quando este se afasta delas, 

o entrevistador intervém, embora de maneira suficientemente sutil, para 

preservar a espontaneidade do processo. (GIL, 2008, p.112) 

Estruturada A entrevista estruturada desenvolve-se a partir de uma relação fixa de 

perguntas, cuja ordem e redação permanece invariável para todos os 

entrevistados, que geralmente são em grande número. Por possibilitar o 

tratamento quantitativo dos dados, este tipo de entrevista torna-se o mais 
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adequado para o desenvolvimento de levantamentos sociais. (GIL, 2008, p. 113) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da classificação proposta por Gil (2008). 

 

Além disso, a entrevista pode ser individual e em grupo. No presente 

estudo, adotou-se tanto a individual quanto à técnica conhecida como grupo focal 

(traduzido do inglês focus group). Sobre esta última, Gil descreve que 

 

Essas entrevistas são muito utilizadas em estudos exploratórios, com o 
propósito de proporcionar melhor compreensão do problema, gerar 
hipóteses e fornecer elementos para a construção de instrumentos de coleta 
de dados. Mas também podem ser utilizadas para investigar um tema em 
profundidade, como ocorre nas pesquisas designadas como qualitativas. 
(GIL, 2008, p. 114) 

 

A entrevista individual foi realizada com o chefe da Auditoria Geral do 

IFRN e o grupo focal com os auditores. Essa separação se justifica pelo papel 

estratégico do chefe da unidade de auditoria interna na gestão de expectativas e 

atribuições distintas descritas na literatura e normas internacionais (IIA, 2017; 

WEBSTER, 2016).  

Para atingir o objetivo da pesquisa que é compreender como a unidade 

de auditoria interna do IFRN gerencia as expectativas dos gestores e partes 

interessadas, a condução do grupo focal foi realizada pelo pesquisador, como 

moderador.  

Quanto ao número de participantes, a literatura dispõe que o tamanho dos 

grupos focais variam entre 06 (seis) a 15 (quinze), pois uma quantidade grande de 

participantes pode afetar a dinâmica da discussão (GIL, 2008; TRAD, 2009). Em 

razão disso, a seleção dos auditores foi feita por meio de convite e tinha como 

limites mínimo e máximo para realização do grupo focal, o número de 06 (seis) e 15 

(quinze) participantes, respectivamente. 

Além do convite, considerou-se a disponibilidade dos auditores para a 

data prevista para a realização do grupo focal. Sendo assim, após o convite e 

confirmação, verificou-se que 06 (seis) auditores aceitaram participar 

voluntariamente e tinham disponibilidade para o dia estipulado para a realização da 

entrevista coletiva. 

O roteiro semi estruturado de questões (Apêndice C) utilizado no grupo 

focal continha 17 (dezessete) questões, mas permitia flexibilidade na condução das 

discussões e inclusão de temas não previstos, que fossem relevantes para a 
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pesquisa. Já na entrevista do Chefe da Auditoria Geral do IFRN, utilizou-se também 

um roteiro semi estruturado de questões (Apêndice D), porém com algumas 

questões voltadas à atuação no âmbito da gestão da auditoria. 

Dessa forma, adotou-se em ambos os casos o tipo de entrevista por 

pautas. Sobre isso, Gil descreve que 

 

As entrevistas por pautas são recomendadas sobretudo nas situações em 
que os respondentes não se sintam à vontade para responder a indagações 
formuladas com maior rigidez. Esta preferência por um desenvolvimento 
mais flexível da entrevista pode ser determinada pelas atitudes culturais dos 
respondentes ou pela própria natureza do tema investigado ou por outras 
razões. (GIL, 2008, p. 112) 

 

Sendo assim, as entrevistas focaram em questões abertas considerando 

as categorias de análise descritas no Quadro 15:  

  

Quadro 15 - Categorias de análise 

CATEGORIA DE ANÁLISE AUTORES 

Planejamento da auditoria  IBGC (2018); CGU (2017); IIA (2017); PWC (2017a), 

Abdolmohammadi, D’Onza e Sarens (2016).  

Comunicação dos 

resultados  

Kusaila (2019); IBGC (2018); CGU (2017); IIA (2017); Hass, 

Abdolmohammadi, Burnaby (2006). 

Papel do Auditor-Chefe CGU (2017); IIA (2017); Webster (2016); D’Onza, Lamboglia e Verona 

(2015). 

Atuação dos auditores IBGC (2018); IIA (2017); CGU (2017); Webster (2016); D’Onza; 

Lamboglia; Verona, (2015); Humprhey, Moizer e Turley (1992) Porter; 

Gowthorpe (2004). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A estrutura do  questionário utilizado na entrevista e no grupo focal 

possuía 04 (quatro) questões sobre planejamento. Com relação à comunicação dos 

resultados, 03 (três) questões eram especificamente sobre o processo de 

comunicação (divulgação dos resultados) e 03 (três) sobre emissão de opinião. Já 

quanto ao papel do Auditor-Chefe foram 02 (duas) questões e, por fim, 05 (cinco) 

questões abordaram a atuação dos auditores. 

Com relação ao processo de discussão do grupo focal, Gondim (2003) 

defende a necessidade de se compreender esse momento para que se avalie suas 

limitações e possibilidades. Nesse sentido, Fern (2001) descreve quatro conjuntos 
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de fatores que podem afetar os processos de discussão dos grupos focais, os quais 

estão descritos no Quadro 16: 

   

Quadro 16 – Fatores de interferência no processo de discussão nos grupos focais 

FATORES DE 

INTERFERÊNCIA 

CONCEITO 

Bloqueio da 

produção 

É necessário que os participantes das discussões em grupos focais 

atentem ao que está sendo dito e, ao mesmo tempo, preparem sua 

contribuição para a discussão do grupo. Esses dois processos podem 

entrar em conflito entre si, resultando em distrações que dificultam a 

escuta precisa e a transmissão precisa de contribuições para a discussão 

e fazem com que se esqueça do que foi dito. Esses conflitos afetam 

negativamente os processos do grupo e são chamados de bloqueio de 

produção. (FERN, 2001, p. 103) 

Influência social Outro fator que se tenta impedir discussões em grupos de foco é a 

influência social. A influência social, no entanto, é amplamente 

incompreendida. inclui efeitos decorrentes da facilitação social (FERN, 

1982b), apreensão da avaliação (COLLAROS & ANDERSON, 1969; 

TAYLOR, ALTMAN & SORRENTINO, 1969), autoconsciência (DURVAL & 

WICKLUND, 1972), dinâmica de grupo (Lewin, 1958), conformidade com 

pressão social (ASCH, 1952) e influência normativa (GOETHALS & 

ZANNA, 1979). (FERN, 2001, p. 106) 

Pegar carona Espera-se que ocorra a carona quando os indivíduos pensam que seus 

pensamentos serão reunidos com os de outras pessoas do grupo. Como 

resultado, sua produtividade individual não se destaca e eles tendem a  

pegar carona no trabalho de outras pessoas. (FERN, 2001, p. 110) 

Influência da 

informação 

As informações influenciam a discussão em grupo de duas maneiras. O 

primeiro tipo de influência lida com a persuasão de informações 

exclusivas usadas durante a discussão em grupo para apoiar uma 

posição específica. O segundo tipo de influência das informações 

depende de como as informações necessárias são distribuídas entre os 

membros do grupo. Informações comuns ou distribuídas quase 

igualmente entre os membros do grupo afetam a discussão em grupo de 

maneira diferente das informações mantidas exclusivamente por cada 

membro do grupo. (FERN, 2001, p. 112) 

 Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado e traduzido de Fern (2001). 

 

Ciente das dificuldades para se contornar tais interferências, foram 

realizadas algumas medidas para mitigá-las (GONDIM, 2003). No início do processo 
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de discussão, os participantes receberam algumas instruções sobre a importância 

da participação de todos, sejam com manifestações a favor ou contra. Outro ponto 

destacado, foi a participação do moderador nos rumos das discussões para 

recuperar opiniões discordantes, solicitar esclarecimentos e evitar, caso ocorresse, a 

pouca participação de alguns membros do grupo.  

Além disso, cada participante recebeu folhas de papel, para que 

pudessem escrever alguma ideia, opinião ou pensamento que emergiu durante a 

discussão, para que fosse relembrado no momento em que fosse oportunizado a 

fala do respectivo participante.  

Com essas medidas, buscou-se evitar a ampliação das limitações da 

pesquisa e, consequentemente,  confirmar a utilidade dos dados gerados durante as 

discussões do grupo focal, para “formular teorias, testar hipóteses e aprofundar o 

conhecimento sobre um tema específico” (GONDIM, 2003, p. 158). 

O grupo focal foi realizado em uma sala fechada, para evitar 

interferências. Quanto ao tempo de duração, a entrevista coletiva durou 

aproximadamente 02 (duas) horas, sendo gravada por dois celulares. A 

apresentação e as orientações iniciais foram realizadas pelo mediador, após isso foi 

dado prosseguimento aos questionamentos, considerando o roteiro semi estruturado 

de questões (Apêndice C).  

Embora tenha realizado todas as indagações inclusas no referido roteiro, 

o mediador não seguiu a sequência de questões inicialmente proposta, pois, durante 

o processo de discussão, utilizou as respostas dos participantes como gatilho para 

dar seguimento as demais questões. Dessa forma, interviu somente quando 

necessário. 

Quanto à entrevista com o Chefe da Auditoria Geral, esta foi realizada  

também em uma sala fechada, para evitar interferências. Quanto ao tempo de 

duração, a entrevista durou cerca de 40 (quarenta) minutos e foi gravada por meio 

de dois celulares, para evitar possíveis problemas na gravação em um dos 

aparelhos.  

As orientações foram dadas no início da aplicação da técnica de coleta de 

dados, a fim de esclarecer que não haviam respostas certas ou erradas, que as 

perguntas eram abertas e que, caso tivesse alguma dúvida quanto aos 

questionamentos, poderia solicitar esclarecimentos. A entrevista seguiu a sequência 

do roteiro semi estruturado de questões (Apêndice D). 
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Convém destacar, ainda, que durante a análise e discussão dos dados 

não foi necessário revisitar os participantes da pesquisa para novos 

esclarecimentos, o que poderia ser possível, dada a lógica compreensiva desta 

pesquisa. 

  

3.4 Tratamento para análise dos dados 

 

De acordo com Trad (2009), o momento da análise dos grupos focais 

exige um tratamento adequado, no qual se destaca a análise de conteúdo e a 

análise de discurso. No presente estudo, o tratamento dos dados foi realizado por 

meio da análise de conteúdo, para descrever e interpretar o conteúdo dos dados 

obtidos nas duas entrevistas: a individual e o grupo focal.  

Moraes (1999) descreve que essa análise tem por finalidade conduzir o 

pesquisador as descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, auxiliando na 

reinterpretação das mensagens, com a finalidade de compreender seus significados 

num nível mais profundo que uma leitura comum. 

A análise de conteúdo ocorre em três etapas: a pré-análise; exploração 

do material; e, por último, o tratamento dos dados, resultados obtidos e interpretação 

(BARDIN, 1977). Sobre isso, Gil (2008) descreve cada etapa da seguinte forma: 

 

A pré-análise é a fase de organização. Inicia-se geralmente com os 
primeiros contatos com os documentos (leitura flutuante). A seguir, procede-
se à escolha dos documentos, à formulação de hipóteses e à preparação do 
material para análise. 
A exploração do material constitui, geralmente, uma fase longa e fastidiosa 
que tem como objetivo administrar sistematicamente as decisões tomadas 
na pré-análise. Refere-se fundamentalmente às tarefas de codificação, 
envolvendo: o recorte (escolha das unidades), a enumeração (escolha das 
regras de contagem) e a classificação (escolha de categoria). 
O tratamento dos dados, a inferência e a interpretação, por fim, objetivam 
tornar os dados válidos e significativos. Para tanto são utilizados 
procedimentos estatísticos que possibilitam estabelecer quadros, diagramas 
e figuras que sintetizam e põem em relevo as informações obtidas. À 
medida que as informações obtidas são confrontadas com informações já 
existentes, pode-se chegar a amplas generalizações, o que torna a análise 
de conteúdo um dos mais importantes instrumentos para a análise das 
comunicações de massa. (GIL, 2008, p. 152-153) 

 

A análise de conteúdo costuma ser realizada por meio do método de 

dedução frequencial ou análise por categorias temáticas (análise temática ou 

categorial). No primeiro caso, o método enumera a ocorrência de palavras que se 



81 

repetem, sem se preocupar com o sentido dessa palavra no texto ou comparar em 

um outro, buscando, apenas, quantificar ou medir (CAREGNATO; MUTTI, 2006) 

Por outro lado, a análise categorial ocorre por desmembramento do texto 

em unidades, isto é, em categorias temáticas. Com isso, surgem várias 

possibilidades de categorização, possibilitando uma investigação dos temas de 

forma rápida e eficaz (BARDIN, 1977). Sendo assim, como a proposta de pesquisa 

utiliza uma abordagem qualitativa, adotou-se a análise categorial, para analisar os 

dados obtidos. As categorias de análise estão descritas no Quadro 15. 

Além disso, considerando que o presente estudo também realizou 

pesquisa documental, é necessário descrever quais os tipos de documentos que 

foram tratados por meio da análise documental. 

Na presente pesquisa foram analisados os registros institucionais 

escritos. De acordo com Gil (2008, p. 150), esses tipos de documentos são: 

“projetos de lei, relatórios de órgãos governamentais, atas de reuniões de casas 

legislativas, sentenças judiciais, documentos registrados em cartórios etc.” 

No caso, os documentos analisados pelo pesquisador estão descritos no 

Quadro 17: 

 

Quadro 17 – Relação de documentos 

DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS NORMAS 

Regimento da Auditoria Interna do IFRN Decreto nº 3591/2000 e alterações 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

(2014-2018 e 2019-2026) 

Instruções Normativas CGU 

Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT (2018-

2019) 

Normas do IIA 

Relatório Anual de atividades da Auditoria Interna 

- RAINT (2016-2019) 

Resoluções do Conselho Superior (CONSUP) 

Documentos, Levantamento de Informações e 

relatórios de auditorias 

Referencial Técnico da Atividade de Atividade 

de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal 

Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal 

Instrução Normativa SFC nº 01/2001 

Manual da Auditoria Interna do IFRN Estatuto do IFRN 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O Quadro 18 apresenta a descrição do detalhamento metodológico a 

partir da relação entre os objetivos específicos, procedimentos de coleta de dados e  

o tratamento de dados. 

 

Quadro 18 - Descrição dos objetivos específicos, procedimentos de coleta de dados e técnica 

de tratamento de análise de dados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS 

DE COLETA DE 

DADOS 

TÉCNICA DE 

TRATAMENTO DE 

ANÁLISE DE DADOS 

Identificar as normas do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal e demais 

entidades profissionais aplicáveis à gestão 

de expectativas na unidade de auditoria 

interna do IFRN; 

Pesquisa documental Análise documental 

Descrever os procedimentos realizados pela 

unidade de auditoria interna do IFRN no 

planejamento e na comunicação dos 

resultados da auditoria; 

Pesquisa documental Análise documental 

Verificar a percepção dos auditores do IFRN 

e do Chefe da Auditoria Geral com relação 

ao papel da auditoria interna no 

gerenciamento das expectativas; 

Entrevistas com 

auditores (grupo 

focal) e com o Chefe 

da Auditoria Geral 

Análise de conteúdo 

Verificar o papel estratégico do Auditor- 

Chefe com relação ao papel da auditoria 

interna no gerenciamento das expectativas; 

Entrevista individual 

com o Chefe da 

Auditoria Geral e 

pesquisa documental 

Análise de 

conteúdo/Análise 

documental 

Analisar como a unidade de auditoria interna 

do IFRN identifica, coleta e considera as 

expectativas dos gestores e demais partes 

interessadas no planejamento da auditoria e 

na comunicação dos resultados. 

Pesquisa documental 

e Entrevistas 

(individual e grupo 

focal) 

Análise de 

conteúdo/Análise 

documental 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim, considerando o embasamento do referencial teórico, compreende-

se que o percurso metodológico descrito neste capítulo assegura o atingimento dos 

objetivos desta pesquisa. 
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3.5 Considerações éticas 

 

Como a pesquisa envolve seres humanos, serão descritos aqui os 

cuidados éticos no presente trabalho, em especial sobre o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e os participantes da pesquisa. 

Nesta pesquisa, a participação no presente trabalho foi voluntária. Em 

razão disso, antes da fase de coleta de dados os participantes da pesquisa foram 

comunicados sobre o uso de gravadores e o sigilo das informações obtidas no grupo 

focal. Além disso, formalizaram sua anuência por meio de assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme Apêndice E. 

“Nesse termo, são esclarecidas todas as condições do estudo e, ao final, 

o participante assina o documento, declarando-se devidamente informado sobre o 

projeto e autorizado a sua participação” (SCORSOLINI-COMIN, 2014, p. 35). Dessa 

forma, pretendeu-se assegurar o anonimato dos voluntários da pesquisa e o sigilo 

das informações privadas. 

Diante disso, os voluntários da pesquisa foram denominados de 

participantes com numeração de 01 a 06, para os auditores. No caso do Chefe da 

Auditoria Geral do IFRN, além desta denominação, foi utilizado Auditor-Chefe. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

   

Neste capítulo, apresentam-se os resultados e discussões envolvendo as 

quatro categorias de análise, conforme descrito na metodologia da pesquisa. Os 

tópicos estão dispostos na seguinte forma: planejamento da auditoria; comunicação 

de resultados, incluindo o subtópico referente à emissão e opinião; papel do Auditor-

Chefe; e atuação dos auditores. 

Para a análise e discussão dos resultados, foi realizada a identificação, 

por meio de pesquisa documental, das normas aplicáveis à gestão de expectativas 

no âmbito de uma unidade de auditoria interna governamental.  

As normas do SCIPEF que citam e tratam de expectativas na atividade de 

auditoria interna governamental são: o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal; o Manual de Orientações 

Técnica da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 

Federal e a Instrução Normativa CGU nº 03, de 09 de junho de 2017 (CGU, 2017a; 

CGU, 2017b; CGU, 2018a). 

Além das citadas normas, verificou-se que, desde 2016, as alterações 

normativas no âmbito do SCIPEF buscaram convergir com as normas e boas 

práticas internacionais. Com isso, foi possível aferir que as normas do SCIPEF 

aderiram conceitos, princípios e diretrizes que se coadunam com as normas do IIA. 

Convém destacar ainda que, a adesão das normas da referida entidade 

internacional já foram recomendadas e utilizadas pela CGU e TCU em fiscalizações 

que avaliaram as unidades de auditoria interna em instituições federais de ensino 

(TCU, 2015). 

Assim, definiu-se que o marco regulatório está inserido nas Normas de 

Atributos e Desempenho do IIA e nas normas do SCIPEF, especialmente, o 

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal (TCU, 2015; IIA, 2017; CGU, 2017a). 

 

4.1 Planejamento da auditoria 

 

De acordo com a pesquisa documental, o planejamento da auditoria 

interna foi objeto de regulamentação por várias normas desde a criação do SCIPEF. 

De início, as Instruções Normativas CGU nº 07, de 29 de dezembro de 2006, e nº 
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01, de 03 de janeiro de 2007, foram as primeiras normas dedicadas ao planejamento 

das atividades das unidades de auditoria interna, que envolviam dois documentos: o 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (RAINT) (CGU, 2006; CGU, 2007).  

Em 2015, as mencionadas normas foram revogadas pela Instrução 

Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015, tendo em vista que o foco 

adotado por esta norma estava voltada para o gerenciamento de riscos (CGU, 2015; 

BRITO et al., 2016). Contudo, com a edição da Instrução Normativa CGU nº 11, de 

09 de outubro de 2018, a norma anterior foi revogada (CGU, 2018a). 

Em virtude dessa revogação, a Instrução Normativa CGU nº 09, de 09 de 

outubro de 2018, é atualmente a norma que sistematiza a elaboração, comunicação 

e aprovação do PAINT e RAINT, de acordo com o conteúdo da Instrução Normativa 

CGU nº 03, de 09 de junho de 2017 (CGU, 2018a; CGU, 2017a). 

O PAINT tem como principal finalidade definir os trabalhos que serão 

realizados no prazo definido no respectivo plano, e, de acordo com a Instrução 

Normativa CGU nº 09/2018, é norteado pelos seguintes princípios: a autonomia 

técnica, a objetividade e a harmonização com as estratégias, os objetivos e os riscos 

da Unidade Auditada. (CGU, 2018a). 

Para a elaboração do PAINT, a unidade de auditoria interna 

governamental  

 

deverá considerar o planejamento estratégico da Unidade Auditada, as 
expectativas da alta administração e demais partes interessadas, os riscos 
significativos a que a Unidade Auditada está exposta e os processos de 
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade 
Auditada”. (CGU, 2018a, p. 2) 

 

Como se pode verificar, o planejamento da auditoria busca o alinhamento 

estratégico. Sendo assim, as expectativas da alta administração e demais partes 

interessadas são elementos importantes para a elaboração do PAINT. Conforme 

visto no subtópico 2.3.4, essa previsão normativa estabelece, portanto, a 

necessidade de considerar as expectativas, o que pressupõe a necessidade prévia 

de identificar e coletar as expectativas dos key stakeholders. 

Na Auditoria Geral do IFRN, tanto os auditores como o Auditor-Chefe, por 

meio das entrevistas realizadas, informaram que o PAINT é subsidiado pelo 
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Levantamento de Informações (GRUPO FOCAL, 2019; GESTOR, 2019).  Sobre 

isso, o Manual da Auditoria Interna do IFRN descreve que  

 

O Levantamento é o instrumento mais adequado para conhecer a 
organização e o funcionamento de órgãos/entidades, sistemas, programas, 
projetos e instrumentos de fiscalização, bem como avaliar a viabilidade da 
realização de auditorias. (IFRN, 2018, p. 13)  

 

Este trabalho de auditoria tem como objetivo levantar informações com 

vistas a subsidiar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do exercício 

seguinte,  por meio da apresentação de diagnósticos de determinados assuntos 

envolvendo a instituição (tais como: gestão de riscos e expectativas dos key 

stakeholders) e da sugestão de ações a serem previstas no PAINT (IFRN, 2019d). 

É por meio desse trabalho que é possível analisar a percepção dos key 

stakeholders e mapear os riscos institucionais a partir da visão destes, tendo em 

vista que a gestão de riscos ainda não foi implementada na instituição. Além disso, 

foi destacado que o ponto de partida do planejamento da auditoria interna é o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), pois é a partir dele que há o alinhamento 

das atividades da auditoria com os objetivos e riscos institucionais (GESTOR, 2019). 

O planejamento estratégico é uma atividade gerencial que tem como 

principal propósito ajudar a organização a alcançar seus objetivos. Para isso, as 

ações estratégicas são criadas em planos e ações escritos formalmente e de forma 

articulada (WHITE, 2004 apud BOSNJAK, 2019). 

Ao considerar a importância de que o planejamento estratégico da 

organização e o plano de atividades da unidade de auditoria interna precisam estar 

alinhados (PWC, 2017a; IBGC, 2018), verifica-se a necessidade de se compreender 

as expectativas dos key stakeholders, pois o alinhamento visa garantir que as 

funções da auditoria e os principais interessados compartilhem as mesmas 

prioridades (FEIZIZADEH, 2012). 

No IFRN, o PDI é “o instrumento que apresenta a estratégia de atuação 

do IFRN, sendo a base para a construção dos planos anuais em todas as suas 

unidades” (IFRN, 2019c, p. 8). Sendo, portanto, o documento escrito e formal que 

define o planejamento estratégico da instituição. 

De acordo com análise documental, verificou-se que a auditoria interna do 

IFRN realiza o levantamento de informações considerando o PDI vigente, para 
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definir os key stakeholders e realizar a coleta das informações necessárias à 

elaboração do PAINT, dentre elas as expectativas das principais partes interessadas 

com relação à unidade de auditoria interna do IFRN (IFRN, 2019d). 

Embora o atual PDI possua vigência de 2019 até 2026, o Levantamento 

de Informações é um trabalho realizado anualmente, pois considera possíveis 

alterações no plano durante o período de vigência, bem como as mudanças e 

ampliações das expectativas dos key stakeholders ao decorrer do período (IFRN, 

2019c e IFRN, 2019d). 

O relatório de Levantamento de Informações do ano de 2019 se baseou 

no  Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2026. Neste PDI, foi 

desenhado o Mapa estratégico do IFRN, o qual foi dividido em quatro faixas, sendo 

cada uma delas uma perspectiva do planejamento estratégico do IFRN, as quais 

são: Perspectiva de Estudantes e Sociedade; Perspectiva de Processos 

Acadêmicos; Perspectiva de Gestão e Infraestrutura; e Perspectiva de Orçamento 

(IFRN, 2019d).  

Para o cumprimento dos objetivos estratégicos do IFRN, o PDI 2019-2026 

elencou as iniciativas estratégicas, denominadas de “projetos estratégicos” e 

designou uma área responsável, ou seja, um setor responsável. Considerando que 

esse conjunto de projetos possui alto grau de contribuição para a estratégia 

institucional, a auditoria interna do IFRN definiu cada setor responsável descrito no 

mencionado PDI como key stakeholders. 

Com a definição dos key stakeholders, o mencionado trabalho de 

auditoria realiza a coleta de informações, que abordam os seguintes temas: gestão 

de riscos, sugestão de temas de auditoria; e perspectiva dos gestores com relação à 

contribuição das auditorias e as expectativas sobre a auditoria interna do IFRN 

(IFRN, 2019d). 

Com o recebimento das respostas, passa-se para a análise das 

informações coletadas. No tocante à percepção dos key stakeholders (gestores dos 

setores responsáveis pelos projetos estratégicos) sobre a contribuição das auditorias 

realizadas no respectivo setor e as expectativas em relação à auditoria interna, o 

Relatório de Levantamento de informações do ano de 2019 descreve que as 

respostas dos setores podem “conferir alguns parâmetros para saber se a unidade 

está conseguindo cumprir sua missão e principalmente verificar se a auditoria é 

percebida como agregadora de valor à instituição” (IFRN, 2019d, p. 5). 
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A partir da análise documental, foi possível verificar que além de 

demonstrar as expectativas dos setores respondentes, o mencionado relatório de 

auditoria informa que a previsão normativa não impõe à unidade de auditoria interna 

a obrigação de atender as expectativas do cliente. No entanto, faz a seguinte 

ressalva:  

 

Isto não significa que auditoria interna deva apenas coletar essas 
informações, pois quando o texto da norma escolhe o verbo  “considerar”, 
pressupõe uma conduta que leve a uma reflexão, julgamento ou uma 
conduta de respeito. No final das contas, a norma pretende que os auditores 
conheçam e analisem essas expectativas durante toda a execução dos 
trabalhos (planejamento, comunicação e emissão de opinião), para que 
possam buscar o alinhamento entre a unidade de auditoria e a gestão do 
IFRN, eliminando ou mitigando as possíveis diferenças de expectativas em 
auditoria (audit expectations gap). (IFRN, 2019d, p. 7). 

 

Ao final da análise dos resultados, o Relatório de Levantamento de 

Informações do ano de 2019 sugeriu que os auditores fossem capacitados a gerir as 

expectativas descritas no documento e que considerassem “as expectativas dos 

gestores com relação à auditoria interna do IFRN no planejamento, comunicação e 

emissão de opinião”. (IFRN, 2019d) 

Sendo assim, com a conclusão do relatório de Levantamento de 

Informações, este documento  é encaminhado ao Chefe da Auditoria Geral do IFRN. 

O PAINT, então, começa a ser elaborado, considerando as informações coletadas. 

De acordo com a Instrução Normativa CGU nº 09/2018,  

 

Art. 5º  O PAINT conterá, no mínimo:    
I - relação dos trabalhos a serem realizados pela UAIG em função de 
obrigação normativa, por solicitação da alta administração ou por outros 
motivos que não a avaliação de riscos, devendo-se, nos dois últimos casos,  
ser apresentada justificativa razoável para a sua seleção;  
II - relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos;  
III - previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor 
interno governamental, incluindo o responsável pela UAIG;   
IV - previsão da atividade de monitoramento das recomendações emitidas 
em trabalhos anteriores e ainda não implementadas pela Unidade Auditada;  
V - relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria 
da qualidade da atividade de auditoria interna governamental;  
VI - indicação de como serão tratadas as demandas extraordinárias 
recebidas pela UAIG durante a realização do PAINT;  
VII - exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos 
associados à execução do Plano de Auditoria Interna; e,  
VIII – apêndice contendo a descrição da metodologia utilizada para seleção 
dos trabalhos de auditoria com base na avaliação de riscos. 
(CGU, 2018a, p. 2-3) 
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 Convém destacar que, embora o levantamento de informações apresente 

sugestões de temas de auditoria com base na avaliação de riscos, a Instrução 

Normativa CGU nº 09/2018 permite, desde que de forma justificada, a inclusão de 

outros trabalhos “em função de obrigação normativa, por solicitação da alta 

administração ou por outros motivos que não a avaliação de riscos” (CGU, 2018a, p. 

2). 

Sobre isso a participante 01 do grupo focal abordou sobre a atuação do 

Chefe da Auditoria Geral, com relação a essa permissão normativa. Descrevendo 

que o Auditor-Chefe 

 

[...] também tem esse … essa conversa paralela com a gestão, com o reitor, 
com alguns representantes… dirigentes aqui da reitoria, os pró-reitores, pra 
ter uma visão geral da necessidade que o IF está tendo, a necessidade de 
ter um olhar mais atento pra determinado assunto que a gente deve apurar, 
investigar e então, propor determinadas melhorias. Acho que isso é o 
trabalho em conjunto tanto daqui, da nossa auditoria interna, como da 
gestão. (GRUPO FOCAL, 2019) 

 

Após confecção do documento pela unidade de auditoria interna do IFRN, 

a proposta do PAINT e eventuais alterações precisam ser encaminhadas à CGU, “de 

forma a possibilitar a harmonização do planejamento, racionalizar a utilização de 

recursos e evitar a sobreposição de trabalhos” (CGU, 2018a, p. 3). 

Além do envio da proposta à CGU no prazo definido na Instrução 

Normativa CGU nº 09/20184, o PAINT deve também ser aprovado pelo conselho de 

administração ou órgão equivalente, que no caso do IFRN é o Conselho Superior 

(CONSUP) (IFRN, 2009). Com a aprovação do PAINT, este deve ser encaminhado à 

CGU “até o último dia útil do mês de fevereiro do ano da execução para exercício da 

supervisão técnica” (CGU, 2018a, p. 4). 

Com o PAINT aprovado, o Chefe da Auditoria Geral emite as Ordens de 

Serviços (OS) para as equipes de auditores executarem as ações previstas no 

planejamento. Assim, a auditoria interna do IFRN inicia o planejamento da execução 

dos trabalhos (avaliação ou consultoria), para que seja determinando o escopo, 

amostragem, alcance dos procedimentos, as técnicas apropriadas, bem como 

emitindo documentos para o andamento das auditorias  em execução (IFRN, 

2014b). 

 
4  Até o último dia útil do mês de outubro do exercício anterior ao de sua execução” (CGU, 
2018a, p. 3). 
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Após a execução e conclusão dos trabalhos, os auditores condensam 

todos os achados e evidências dos trabalhos, formulam as recomendações e 

emitem a opinião sobre o objeto auditado nos relatórios de auditoria (IFRN, 2014b; 

IFRN, 2018c). 

Com a comunicação dos resultados dos trabalhos, por meio dos relatórios 

de auditoria, a equipe de auditores passa a realizar o monitoramento, que é a fase 

em que se emitem o Plano de Providência Permanente (PPP), para o 

acompanhamento da implementação das recomendações emitidas nos relatórios 

(GRUPO FOCAL, 2019). O resultado desse tipo de trabalho é formalizado em um 

relatório de monitoramento (IFRN, 2014b; IFRN, 2018c).  

Ao final do período do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, é 

realizada a confecção do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), 

que informa “sobre a execução do PAINT e a análise dos resultados decorrentes dos 

trabalhos de auditoria” (CGU, 2018a, p. 5). 

Após a confecção do documento, a auditoria interna comunica o RAINT 

ao Conselho Superior e disponibiliza à CGU, “no prazo de 90 dias após o término da 

vigência do PAINT para exercício da supervisão técnica” (CGU, 2018a, p. 6). 

O resumo dos procedimentos realizados pela AUDGE desde a elaboração 

até a conclusão do planejamento das atividades podem ser verificados na Figura 07: 

 

Figura 07 – Procedimentos da auditoria interna 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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De acordo com a análise documental, verificou-se que, embora o plano de 

auditoria seja elaborado para que haja seu pleno cumprimento, é possível que as 

ações planejadas não sejam concluídas ou realizadas, bem como exista a 

possibilidade de ocorrer a inclusão de trabalhos de auditoria não previstos no 

PAINT. Na AUDGE, este trabalho é denominado de auditoria especial (IFRN, 2014b; 

IFRN, 2018c).  

Conforme a Instrução Normativa CGU nº 03/2017, o planejamento da 

unidade de auditoria interna governamental deve ser flexível, considerando a 

possibilidade de mudanças no contexto organizacional da unidade auditada (CGU, 

2017a, p. 17). 

As auditorias especiais são realizadas durante a execução do PAINT. Ou 

seja, seguem a sequência dos trabalhos ordinários a partir da emissão da Ordem de 

Serviço. Por se tratarem de ações não previstas no PAINT, a unidade de auditoria 

deve comunicar à alta administração ou conselho, as mudanças relevantes que 

impactaram o planejamento inicial (CGU, 2017a). 

Ao final do ciclo do planejamento, a Instrução Normativa CGU nº 09/2018 

prevê que o RAINT deve conter informações sobre o quantitativo de ações não 

concluídas, não realizadas e não previstas no PAINT, bem como a descrição dos 

fatos que provocaram essas situações (CGU, 2018a). 

 

4.2 Comunicação de resultados 

 

O Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental 

do Poder Executivo Federal estabelece em seu bojo princípios e requisitos éticos 

que visam dar credibilidade e autoridade à atividade de auditoria interna 

governamental. Um dos princípios fundamentais para a prática da atividade de 

auditoria interna governamental é a comunicação eficaz (GCU, 2017a). 

Ao estabelecer os padrões de comportamento com relação à atividade de 

auditoria interna e tomando como parâmetro o princípio da comunicação eficaz, este 

tópico aborda a comunicação dos resultados, que “tem por objetivo apresentar a 

opinião e/ou conclusões dos auditores internos” (CGU, 2017a, p. 29). 

De acordo com a Instrução Normativa CGU nº 03/2017, “a execução das 

atividades previstas no Plano de Auditoria Interna deve contemplar, em cada caso, 
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as etapas de planejamento, execução, comunicação dos resultados e 

monitoramento” (CGU, 2017a, p. 22). Isto significa que se trata de uma das etapas 

da execução dos trabalhos de auditoria, os quais estão previstos no PAINT, é 

definida como “o posicionamento da UAIG formado com base nas análises 

realizadas pela equipe de auditoria, as informações e esclarecimentos prestados 

pela gestão e as possíveis soluções discutidas com a Unidade Auditada” (CGU, 

2017a, p. 29). 

Não obstante a possibilidade do endereçamento das comunicações às 

demais partes interessadas, como órgãos de controle externo e sociedade, o 

destinatário principal da comunicação dos resultados é a alta administração. Então, 

com o destinatário definido, a equipe de auditoria apresenta, ao iniciar os trabalhos, 

a forma de comunicação dos resultados do trabalho (CGU, 2017a). 

Sobre isso, o Manual da Unidade de Auditoria Interna do IFRN (2018) diz 

que   

 

Diante da necessidade de comunicação com a gestão das áreas ou 
unidades examinadas, com vistas à busca de informações, solicitação de 
esclarecimentos e providências e reporte dos resultados alcançados nas 
auditagens realizadas, a unidade de Auditoria Interna faz uso de diversos 
instrumentos, diferenciados conforme a finalidade e o formato que 
assumem. (IFRN, 2018c, p. 24) 

 

O já mencionado Manual ainda descreve que a Auditoria Geral do IFRN, 

de forma geral, adota o memorando e o ofício, como forma de comunicação oficial 

(IFRN, 2018c). No entanto, além desses instrumentos, a equipe de auditoria utiliza 

durante a execução dos trabalhos expedientes específicos, os quais estão descritos 

no Quadro 19: 

 

Quadro 19 – Instrumentos de comunicação da Auditoria Geral do IFRN 

INSTRUMENTO DESCRIÇÃO 

Ordem de Serviço 

(OS) 

“Documento por meio do qual são emitidas determinações aos auditores 

internos para a execução de exames auditoriais, conforme previsão 

contida no PAINT ou conforme a necessidade de realização de ações não 

previstas. A OS conterá, entre outros itens, a identificação da 

entidade/área a ser auditada, o assunto e a origem da demanda, os 

prazos, objetivos e os procedimentos da ação de controle.” (IFRN, 2018c, 

p. 24) 

Nota de Auditoria “Solicitação de ação corretiva aplicada no curso do exame auditorial. Pode 
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(NA) servir para a proposição de medidas corretivas sobre questões pontuais 

(falhas formais), de caráter não postergável, e à recomendação de 

solução para eliminação de situações de menor potencial lesivo, passíveis 

de serem evitadas pela assunção das providências requisitadas.” (IFRN, 

2018c, p. 24) 

Solicitação de 

Auditoria (SA) 

“Documento utilizado para formalizar, ao gestor dos recursos ou ao 

responsável pela área auditada, a solicitação de documentos, de 

recolhimento de valores, de justificativas, informações e de 

esclarecimentos sobre assuntos relevantes relacionados aos trabalhos de 

auditoria em curso.” (IFRN, 2018c, p. 25) 

Relatório de 

Auditoria 

“É o instrumento formal e técnico por meio do qual a unidade de Auditoria 

Interna materializa a execução do seu trabalho, o resultado obtido, os 

achados de auditoria constatados no transcurso dos exames e as 

recomendações formuladas para os auditados, visando sanar as 

fragilidades detectadas. A comunicação dos resultados dos trabalhos de 

auditoria deve ter como destinatária principal a alta administração e o 

Conselho Superior e representa o posicionamento da equipe de auditores 

internos, tendo por base as análises empreendidas, as informações e 

esclarecimentos prestados pela gestão e as possíveis soluções discutidas 

com os auditados.” (IFRN, 2018c, p. 25) 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Manual da Auditoria Interna do IFRN 

 

Em suma, a Auditoria Geral do IFRN, além do memorando e ofício, utiliza 

como instrumentos para se comunicar com a alta gestão e demais partes 

interessadas a Nota de Auditoria, a Solicitação de Auditoria e o Relatório de 

Auditoria. Por outro lado, a Ordem de Serviço é o instrumento utilizado internamente 

entre o Auditor-Chefe e auditores, para a execução dos trabalhos definidos no 

PAINT. 

A Instrução Normativa CGU nº 03/2017, estabelece que as comunicações 

dos resultados dos trabalhos devem ser realizadas “por meio de relatórios ou outros 

instrumentos admitidos em normas de comunicação oficial federal, outras normas 

aplicáveis e boas práticas de auditoria interna” (CGU, 2017a, p. 30). No caso de 

trabalhos de consultoria, a forma e o conteúdo podem variar conforme a natureza da 

atividade realizada e as necessidades da unidade examinada (CGUa, 2017). 

De acordo com a análise documental, o principal instrumento para a 

comunicação dos resultados é o Relatório de Auditoria, conforme definido pela 

Instrução Normativa CGU nº 03/2017. Porém, vale ressaltar que, na AUDGE, o 
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mencionado relatório pode ser encaminhado formalmente ao destinatário anexado a 

um outro instrumento, como o memorando, despacho ou ofício. 

Quanto ao conteúdo das comunicações, o Referencial Técnico da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, 

estabelece que 

 

163. As comunicações devem demonstrar os objetivos do trabalho, a 
extensão dos testes aplicados, as conclusões obtidas, as recomendações 
emitidas e os planos de ação propostos. As comunicações devem ser 
claras, completas, concisas, construtivas, objetivas, precisas e tempestivas.  
164. A comunicação de resultado dos trabalhos de avaliação tem por 
objetivo apresentar a opinião e/ou conclusões dos auditores internos e 
deve: 
a) considerar as expectativas e demais manifestações apresentadas no 
decurso dos trabalhos pela alta administração, pelo conselho, se houver e 
por outras partes interessadas; 
b) estar suportada por informação suficiente, confiável, relevante e útil; 
c) comunicar as conclusões sobre o desempenho da Unidade Auditada 
quanto aos aspectos avaliados, sendo este satisfatório ou insatisfatório; e 
d) apresentar recomendações que agreguem valor à Unidade Auditada e 
que, precipuamente, tratem as causas das falhas eventualmente 
identificadas. 
(CGU, 2017, p. 29). 

 

Conforme se depreende do texto acima, a norma descreve várias 

orientações mandatórias para que a comunicação de resultado dos trabalhos atinja 

seu objetivo. Em especial, convém destacar que a referida norma prescreve que as 

expectativas da alta administração, conselho e demais partes interessadas devem 

ser também consideradas no momento da comunicação dos resultados. 

Durante a realização do grupo focal, os participantes debateram esse 

tema e, nesse momento, foi possível verificar as percepções dos auditores sobre a 

eficácia da comunicação da auditoria interna no momento da apresentação dos 

relatórios e, especialmente, os reflexos das expectativas dos auditados nessa etapa 

(GRUPO FOCAL, 2019). 

Sobre a adequação e eficácia da comunicação dos resultados dos 

trabalhos, vários participantes falaram sobre o relatório prévio e convergiram no 

sentido de que é uma medida com exemplos positivos no setor. Sobre isso o 

participante 04 disse: 

 

...fizemos um relatório prévio que surtiu um efeito extremamente positivo, 
né!? pra gente, pro trabalho e que deu uma comunicação… gerou uma 
comunicação e um estreitamento é… muito bom da auditoria com o 
auditado.” (GRUPO FOCAL, 2019). 
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O relatório prévio é o documento que os auditores utilizam no processo de 

comunicação com as partes interessadas antes da finalização do relatório de 

auditoria. Trata-se, portanto, de uma versão preliminar do relatório final, passível de 

revisão ou aprimoramento, caso seja considerada pertinente a manifestação do 

auditado. 

Essa medida visa aprimorar a comunicação com as partes interessadas 

no trabalho da auditoria, tendo em vista que é dada a oportunidade a estes para se 

manifestarem sobre o conteúdo do relatório, sendo possível, inclusive, apresentar 

questionamentos para sanar dúvidas, como, por exemplo: aplicabilidade de 

recomendações, alterações normativas e interpretação do texto. Dessa forma, o 

relatório pode ser revisto antes de sua conclusão, evitando possíveis fragilidades na 

comunicação entre as partes. 

O fluxo da redação do relatório de auditoria pode ser visualizado na 

Figura 08: 

 

Figura 08 - Fluxograma de redação do relatório 

 

Fonte: IFRN (2018d, p. 03) 

 

O relatório prévio não possui forma de apresentação pré-definida, mas os 

participantes do grupo focal relataram a realização de reuniões prévias para a 

comunicação desse tipo de relatório. Sobre isso, o participante 05 falou que 
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...eu acredito muito na reunião anterior, como na reunião posterior ao 
relatório pra esclarecer ao auditado que ele precisa… ele precisa - muitos 
não leem o relatório, é fato - é mais pra… pra mostrar ao auditado que nós 
estamos ali, que a gente fez aquele trabalho, que aquele trabalho tá ali, tá 
sendo apresentado e que ele, a partir de então, tem  uma obrigação 
(GRUPO FOCAL, 2019)  

 

O participante 03, no entanto, alertou sobre as dificuldades operacionais 

no tocante à realização dessas reuniões prévias. 

 

Aí a gente esbarra na questão daquelas dificuldades operacionais, nós que 
estamos no interior lidamos com distâncias. Então assim, como.... como 
ultrapassa essas barreiras? Concordo com o fato da videoconferência, com 
a proposta da videoconferência. Seria uma meio de… de diminuir essas 
distâncias. Tudo bem! Mas, infelizmente, se eles vão ou não participar é 
outro motivo. Mas, acho que seria uma forma da gente viabilizar isso. 
(GRUPO FOCAL, 2019) 

 

Como visto na caracterização do campo empírico, a unidade de auditoria 

possui estrutura dividida em três polos, os auditores não estão necessariamente 

próximos dos auditados, o que requer medidas especiais para as reuniões prévias, 

visto que há falhas na comunicação por videoconferência e ainda o desinteresse da 

participação dos auditados, em alguns casos. 

Os auditores apontaram que falhas na comunicação entre os auditores 

também podem prejudicar a comunicação dos resultados, conforme se verifica na 

fala do participante 03: 

 

Eu já tive... fiquei paralisado diante de questionamentos de ações de outros 
núcleos porque eu não tinha tomado conhecimento, eu sabia que estava no 
PAINT, mas eu não sabia nem em que pé, em que ponto eles tocaram no 
relatório (Interferência: isso é uma fragilidade da auditoria!). É… 
comunicação interna. (GRUPO FOCAL, 2019) 

 

As ações de auditoria, no âmbito da Auditoria Geral do IFRN, são 

realizadas costumeiramente por equipes de auditores, conforme se verifica nos 

planejamentos dos anos 2019 e 2018 (IFRN, 2018b; IFRN, 2017c). Essas equipes, 

geralmente, não conhecem as discussões e o conteúdo dos resultados dos 

trabalhos executados por outros auditores. Então, quando são questionados por 

auditados sobre esses trabalhos, podem ocorrer falhas na comunicação dos 

resultados. 

Sobre isso, o participante 04, destacou que  
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...com relação ao que o participante 03 falou… o que eu concordo com ele é 
que… o grupo de… a equipe de auditoria como um todo, todos nós, 
precisamos ter ciência de quais são as ações que estão realizadas em… tá 
sendo realizadas em determinados períodos e por quem, porque na hora 
que vem um questionamento desse eu, auditora… sei informar quem está 
realizando a equipe e como aquela pessoa, aquele auditado pode se 
comunicar com alguém daquela equipe. (GRUPO FOCAL, 2019). 

 

Então, ciente dessa problemática, o participante 04 ainda concluiu 

defendendo a necessidade de “um estreitamento da comunicação entre os 

auditores” (GRUPO FOCAL, 2019).   Quando os participantes abordaram o tamanho 

e o teor dos relatórios, alguns participantes divergiram sobre esse ponto. O 

participante 06 entende que: 

 

...conforme a gente falou aqui já hoje, o nosso relatório… ele é muito 
bombardeado desde o início do nosso trabalho. Desde o início, quando a 
gente quer fazer alguma pergunta, já diz “tá previsto aonde? Tá previsto em 
quê?”. Então assim, se a gente não atende essas questões, incialmente, 
para fazer uma constatação, nosso trabalho fica travado. A gente 
praticamente não anda com o trabalho, porque a gente primeiro tem que ter 
o amparo pra fazer uma pergunta que de fato cabe. Então assim, a partir do 
momento que a gente tem esse amparo e faz a pergunta, o trabalho flui. A 
gente tem que utilizar esse amparo dentro do relatório que é para deixar lá 
escrito novamente o porquê que aquilo é perigoso, por que é um risco que 
pode gerar um dano financeiro ou um dano, né!? não financeiro pra 
unidade, mas assim… em alguns casos, lógico, a gente pode enxugar um 
pouquinho? Pode! Mas, muita coisa - infelizmente - a gente não pode. 
(GRUPO FOCAL, 2019). 

 

Em outras palavras, o importante não é o tamanho do relatório, mas a 

fundamentação, principalmente no tocante à questão da legalidade dos atos. O 

participante 04, no entanto, considerou que 

 

Quando o relatório fica gigante demais com 60, 50, 80 páginas, até mesmo 
o auditor acaba se cansando do trabalho e do próprio relatório. Pra fechar o 
relatório fica extremamente cansativo e exaustivo para o auditor. Então, se 
fica assim para o auditor acredito também que fica muito cansativo para o 
auditado. (GRUPO FOCAL, 2019). 

 

Além disso, o participante 04 ressaltou que os auditados não costumam 

ler os relatórios 

 

...a gente percebe que em grande parte dos casos nossos relatórios não foi 
lido. Como é que a gente percebe isso? Eles ligam pra gente perguntando 
aonde era que tava determinada recomendação, em qual relatório, se tinha 
como a gente enviar o relatório de novo porque eles não têm. (GRUPO 
FOCAL, 2019). 
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Além da não leitura, verificou-se também que a interpretação dos 

relatórios de auditoria pode prejudicar a comunicação dos resultados. Sobre isso, o 

participante 03 declarou que: 

 

[...] a gente tem que criar uma estratégia de melhorar até mesmo o 
conhecimento da gestão, do teor dos nossos relatórios. Por que nós não 
temos ainda essa capacidade de fazer com que as pessoas conheçam o 
teor. Então, se cria o quê!? Se criam burburinhos na gestão por que se 
emite uma recomendação de tal tipo que alguém leu e repassa de forma 
deturpada, sem ler o contexto do relatório pra os demais do setor. (GRUPO 
FOCAL, 2019). 

 

Conforme descrito no suptópico 2.3.3, as diferenças de expectativas em 

auditoria podem surgir de formas distintas, inclusive numa combinação de fatores 

que envolvem interesses de indivíduos ou grupos. A forma como ocorre a 

interpretação dos procedimentos de auditoria e dos relatórios podem ser resultado 

de falta comunicação e má interpretação, sendo um dos motivos da presença 

contínua dos gaps de expectativas (MILLS; BETTNER, 1992). 

Nesse sentido, ao abordar a comunicação dos resultados, o Chefe da 

Auditoria Geral demonstrou que, durante a supervisão dos trabalhos, revisa os 

relatórios, a fim de assegurar a isenção da opinião de auditoria, bem como o caráter 

técnico do conteúdo escrito, pois considera a possibilidade de má interpretação dos 

relatórios de auditoria (GESTOR, 2019). 

Sobre isso, o IBGC (2018) entende que a forma de comunicação deve 

estar alinhada com o receptor da informação. Dessa forma, assevera a importância 

de que os resultados dos trabalhos estejam contemplados em dois relatórios, sendo  

 

um mais curto, do tipo sumário executivo, que traga as questões críticas e 
que merecem tratamento, e outro longo, que contenha o escopo da 
auditoria, sua avaliação sobre os riscos e a qualidade dos controles e do 
processo em geral. Por meio dos dois relatórios, é possível assegurar a 
comunicação adequada sobre questões críticas e também detalhar a 
auditoria realizada. (IBGC, 2018, p. 36). 

 

Diante das considerações expostas pelos auditores e considerando que a 

relação entre gestores e auditores é um importante fator para a efetividade da 

atividade de auditoria interna (ALZEBAN; GWILLIAM, 2014; COETZEE; ERASMUS, 
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2017; OKODO; MOMOH; YAHAYA, 2019), os auditores e o Chefe da Auditoria Geral 

do IFRN responderam sobre como é essa relação na instituição. 

Quanto à relação da Auditoria Interna do IFRN com a alta gestão, o Chefe 

da Auditoria Geral descreveu que  

 

[...] nós tivemos é… alguns… algumas dificuldades relacionadas a… a 
interpretação ou a compreensão da auditoria interna na instituição. Isso 
inclusive, em alguns momentos, é… se fez confusão com relação a própria 
assessoria jurídica que é desenvolvida pela procuradoria… procuradoria 
jurídica da instituição. (...) 
Então, ocorre que, inicialmente, quando a gente trouxe a informação correta 
de que a auditoria… esse não é o papel da auditoria, o papel da auditoria é 
trabalhar com gestão de riscos, identificação de fragilidades, tanto agir de 
forma repressiva, mas também de forma preventiva. Então, quando a gente 
foi esclarecendo esse papel da auditoria e a alta gestão passou mais a 
compreender essa situação, as coisas andaram um pouco melhor… as 
coisas hoje, já estão melhores. Eles compreendem mais esse papel da 
instituição, da nossa auditoria e acredito que as relações hoje são bem 
melhores, inclusive a auditoria é convidada, rotineiramente, a participar de 
reuniões do conselho superior. Hoje, nós estamos diretamente ligados ao 
conselho superior, mas a auditoria participa também de outros conselhos 
como, o colégio de dirigentes e, quando existe a demanda, eles também 
nos procuram pra participar de outros eventos relacionados a… a atividade 
de gestão, mas… mas no sentido de trazer esse olhar da auditoria. 
(GESTOR, 2019). 

 

A visão do Auditor-Chefe demonstra que o desalinhamento entre alta 

gestão e auditoria está sendo mitigado e houve uma melhora considerável na 

relação entre auditoria interna e alta gestão. Isto ainda pode ser verificado na 

informação dada pelo participante 02: 

 

[...] eu acredito que hoje o relacionamento entre auditoria interna e alta 
gestão tem melhorado bastante. De alguns anos pra cá, eles tem dado mais 
abertura pra auditoria e acredito que isso facilita, de certa forma, o nosso 
trabalho. (GRUPO FOCAL, 2019). 

 

O participante 05 também confirmou ao afirmar que “o relacionamento 

melhorou bastante” (GRUPO FOCAL, 2019). De igual forma, o participante 04 disse 

que, embora anteriormente a relação fosse complicada, atualmente houve avanço 

no sentido de melhorar essa relação com a alta gestão (GRUPO FOCAL, 2019). 

Por meio das respostas durante a realização do grupo focal, verificou-se, 

portanto, que houve melhoria na relação entre auditoria e alta gestão. No entanto, 

vários auditores, demonstraram que a relação com os auditados (no caso, 
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servidores em geral e gestores de nível operacional) ainda possui sensibilidade aos 

conflitos e desalinhamento de expectativas (GRUPO FOCAL, 2019). 

Ciente dessa problemática, o participante 06 destacou que: 

 

Uma relação só existe, qualquer que seja, afetiva ou profissional, só existe 
quando - pelo menos - duas pessoas tão querendo estar próximas pra fazer 
com que a coisa funcione, né isso!? Então, o que acontece? No caso da… 
de… desse alinhamento é necessário que essa relação entre auditores e 
auditados seja unificada. A gente conversou sobre isso já hoje, falamos 
algumas coisas, né!? Possibilidade de mudar o planejamento, mudar na 
fase de apresentação do início dos trabalhos, né isso!? E, depois do 
trabalho, ir lá pra apresentar pra apresentar fisicamente o relatório junto 
com os auditados para tentar fazer uma… uma reunião conjunta pra já 
discutir alguns pontos ou, então, que a reunião fosse um pouco antes. Em 
toda relação, pra tá bem alinhado, os dois tem que querer. Só que nessa 
versão aqui que a gente vive, desse mundo que a gente vive, tem um que 
não quer… essa é a grande verdade. Então, fica o desafio pra gente de 
realmente tentar, em cima do que a gente conversou aqui: tentar aproximar, 
tentar ser mais humilde, tentar ligar, tentar abrir um contato e tentar puxar 
essa aproximação de quem não quer tá junto comigo, de quem não quer tá 
junto conosco, né!? (GRUPO FOCAL, 2019). 

 

O participante 04 comparou a diferença entre a relação da auditoria 

interna com a alta gestão e a relação dos auditores com os auditados, dizendo que 

 

[...] a relação com a alta gestão vem melhorando muito, mas assim… com 
os pares… os pares que eu digo não em relação aos auditores, mas com 
relação aos demais servidores… ainda precisa melhorar muito. (GRUPO 
FOCAL, 2019) 

 

O participante 03 destacou, inclusive, que uma das expectativas dos 

gestores está relacionada às solicitações de atividades de cogestão por parte da 

auditoria, principalmente na situação dos auditores que estão lotados em campus e 

não na Reitoria do IFRN (GRUPO FOCAL, 2019). 

Essa situação, de acordo com a compreensão do participante 05, é 

motivada pela falta de conhecimento do papel e responsabilidade da auditoria 

interna por parte dos gestores (GRUPO FOCAL, 2019). Confirmando, o que a 

literatura descreve como uma das principais razões  para o surgimento de diferenças 

de expectativas em auditoria (KASSEM; HIGSON, 2012; SIDANI, 2007; DIXON; 

WOODHEAD; SOHLIMAN, 2006). 

Diante dessas considerações, ficou demonstrado que a auditoria interna 

do IFRN possui dificuldades para comunicar os resultados dos seus trabalhos. A 
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Figura 09 demonstra o resumo das discussões que surgiram durante a realização do 

grupo focal: 

 

Figura 09 – Principais causas, fragilidades e medidas relacionadas à comunicação de 

resultados dos trabalhos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As fragilidades apontadas durante a realização do grupo focal, 

evidenciam que auditoria interna do IFRN necessita aprimorar suas rotinas de 

procedimentos, a fim de alcançar o cumprimento do princípio da comunicação eficaz 

(GRUPO FOCAL, 2019; CGU, 2017). 

Os auditores apontaram algumas causas dessas fragilidades, que são 

definidas pela literatura acadêmica como diferenças de expectativas em auditoria 

(Má compreensão e relação conflituosa entre auditor e gestor). Contudo, a falha na 

comunicação entre os auditores com relação ao conteúdo de relatórios de auditoria 

realizadas por outras equipes, evidencia uma falha no desempenho dos auditores, o 

que possibilita a frustração de expectativas dos gestores, os quais buscam 

respostas ágeis. 

 Vale ressaltar que, estudos apontam que o alinhamento estratégico e de 

expectativas requer da auditoria interna capacidade de resposta ágil, mas que 
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também seja capaz de transmitir mensagens aos stakeholders de maneira que 

possam compreender (PWC, 2017b; D’ONZA; LAMBOGLIA; VERONA, 2015). 

Mantendo uma boa comunicação, a auditoria interna pode garantir que as suas 

prioridades correspondam com as prioridades das partes interessadas 

(FEIZIZADEH, 2012). 

Apesar dessas fragilidades, as respostas extraídas do grupo focal e do 

Chefe da Auditoria Geral demonstraram algumas medidas para o aprimoramento da 

comunicação dos resultados, como: a redução ou levar em consideração o tamanho 

dos relatórios; realização de reuniões prévias com os auditados e a realização de 

cursos de capacitação (GRUPO FOCAL, 2019). 

A redução ou levar em consideração o tamanho dos relatórios de 

auditoria, bem como a realização de reuniões prévias de apresentação dos relatórios 

são medidas que visam demonstrar a necessidade de leitura, evitar má interpretação 

e diminuir o desinteresse dos auditados com relação aos resultados dos trabalhos.  

Já a realização de cursos de capacitação, de acordo com a participante 

01,  

 

é uma forma de estreitar a nossa relação com os auditados, com a gestão, 
de mostrar que a gente não tá ali pra prejudicar ninguém, que a gente tá 
aqui pra ajudar, pra contribuir, pra orientar e melhorar o controle interno de 
cada área, de cada setor. (GRUPO FOCAL, 2019). 

 

Por outro lado, os participantes 04 e 06 demonstraram preocupação 

quanto às possíveis interferências oriundas desses cursos na execução dos 

trabalhos de auditoria, bem como no tocante à obrigatoriedade de serem promovidos 

pela auditoria. Sobre isso, o Manual de Orientações Técnica da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal estabelece em seu 

bojo que as atividades de treinamento e facilitação são tipos de serviços de 

consultoria, desde que não restrinjam a autonomia técnica da unidade de auditoria 

interna e a objetividade dos auditores. 

Os serviços de treinamento e facilitação estão descritos no Quadro 20: 
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Quadro 20 - Definições de treinamento e facilitação 

TREINAMENTO FACILITAÇÃO 

Os serviços de treinamento decorrem da 

identificação pelos auditores ou pelos gestores 

de oportunidades ou de necessidades de 

melhoria em processos de trabalho que podem 

ser proporcionadas por meio de atividades de 

capacitação conduzidas pela UAIG. Não 

obstante, para se caracterizar como um serviço 

de consultoria, os treinamentos devem ter como 

objetivo o aperfeiçoamento dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e a 

implementação de controles internos na 

organização. (CGU, 2017b, p. 19) 

Assim como nos treinamentos, os serviços de 

facilitação têm como base os conhecimentos 

dos auditores internos relativos à governança, 

ao gerenciamento de riscos e aos controles 

internos. Nessa atividade, os auditores internos 

governamentais utilizam seus conhecimentos 

para facilitar discussões sobre esses temas, 

sendo necessário, portanto, um maior 

envolvimento com a atividade em questão. 

Consequentemente, também ao realizar 

serviços dessa natureza, o auditor interno 

governamental deve abster-se de assumir 

qualquer responsabilidade que seja da gestão 

da Unidade Auditada. (CGU, 2017b, p. 19) 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de CGU (2017b). 

 

Isto quer dizer que não há vedação normativa para a realização dos 

cursos de capacitação, salvo nos casos em que acarrete ameaças aos princípios da 

autonomia técnica e objetividade. A instrução Normativa CGU nº 03/2017 ainda 

estabelece que a unidade de auditoria interna, ao prestar serviços de consultoria, 

“não deve assumir qualquer responsabilidade que seja da Administração” (CGU, 

2017a, p. 6). 

A utilização dos auditores em treinamentos já foi verificada na Bélgica, por 

Sarens e Beelde (2006), onde havia a expectativa de utilizar os auditores em cursos 

de capacitação para futuros gestores. Esse cenário, provocou descontentamento 

dos Auditores-Chefes, pois isso estava afetando o setor, com a alta rotatividade da 

equipe de auditores.  

Tendo em vista que o Auditor-Chefe é o responsável pela conformidade 

da atuação da unidade de auditoria com as normas e boas práticas aplicáveis à 

atividade (CGU, 2017a), sua atuação é crucial para contrapor a solicitação da gestão 

em utilizar auditores em treinamentos, principalmente quando o pedido envolver a 

prática de atos próprios da Administração ou ameaçar a independência e 

objetividade nos trabalhos da auditoria. 
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No caso do IFRN, a precaução dos auditores com relação aos cursos de 

capacitação está condizente com as orientações da CGU, mas, como visto, não há 

impedimento normativo para a realização de treinamento e facilitação promovidos 

pela unidade de auditoria interna governamental.  

 

4.2.1 Emissão de opinião 

 

Além de envolver a divulgação final dos resultados dos trabalhos da 

auditoria interna, a comunicação dos resultados abrange a emissão de opinião, que 

é o início do processo de comunicação entre o auditor e o destinatário dos relatórios 

de auditoria (KUSAILA, 2019). 

Sobre a emissão de opinião, a Instrução Normativa CGU nº 03/2017 

estabelece que 

 

172. O responsável pela UAIG pode abordar os processos de governança, 
de gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão da Unidade 
Auditada de uma forma ampla, considerando a organização como um todo, 
a partir da emissão de uma opinião geral. 
173. A opinião geral dever ser emitida com base em um conjunto suficiente 
de trabalhos individuais de auditoria realizados durante um intervalo 
específico de tempo e deve estar respaldada em evidência de auditoria 
suficiente e apropriada. Quando a opinião geral for não favorável, devem 
ser expostas as razões para tal. (CGU, 2017a, p.29). 

 

A Instrução Normativa CGU nº 03/2017 também define os requisitos para a 

emissão e comunicação de opinião geral, conforme se verifica nos itens 174 e 175: 

 

174. A emissão de opinião geral requer um adequado entendimento das 
estratégias, dos objetivos e dos riscos da Unidade Auditada e das 
expectativas da alta administração, do conselho, se houver, e de outras 
partes interessadas. 
175. A comunicação de uma opinião geral deve incluir: 
a) o escopo, incluindo o período de tempo a que se refere a opinião, e suas 
limitações; 
b) uma consideração sobre os diversos trabalhos de auditoria individuais 
relacionados, incluindo aqueles realizados por outros provedores de 
avaliação; 
c) um resumo das informações que suportam a opinião; 
d) os riscos, a estrutura de controle ou outros critérios utilizados como base 
para a opinião geral; e 
e) a opinião geral alcançada. 
(CGU, 2017a, p. 29-30). 
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Tendo em vista que a principal forma de comunicação dos resultados é o 

Relatório de Auditoria, a opinião da auditoria sobre o objeto auditado é verificada na 

conclusão do relatório (CGU, 2017b). E decorre de uma análise feita sobre os 

achados de auditoria (também denominados de constatação) e de vários fatores e 

informações que foram acessadas durante a realização dos trabalhos. 

A opinião da auditoria pode admitir algum tipo de classificação5 e possui 

abertura para a inclusão relatos de boas práticas. No entanto, conforme orienta o 

Manual de Orientações Técnica da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 

Poder Executivo Federal, “a abordagem apresentada nesse campo deve ter caráter 

gerencial, ou seja: abordar aspectos que estejam na alçada da alta administração da 

unidade” (CGU, 2017b, p. 114). 

No caso da Auditoria Geral do IFRN, o Quadro 21 demonstra a estrutura dos 

relatórios de auditoria da referida unidade:  

 

Quadro 21- Itens da estrutura do relatório de auditoria 

ITENS DA ESTRUTURA 
DO RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 
DESCRIÇÃO 

INTRODUÇÃO 
“...apresentação da ação de auditoria ao público alvo do relatório” 
(IFRN, 2018c, p. 26) 
 

ESCOPO 
“...delimitação do objeto da auditoria, aquilo que será o foco dos 
trabalhos.” (IFRN, 2018c, p. 26) 
 

METODOLOGIA 
APLICADA AOS 

TRABALHOS 

“...métodos e procedimentos utilizados durante os trabalhos para a 
identificação de situações indesejáveis, obtenção de evidências e 
fundamentação da opinião a ser apresentada pela auditoria.” (IFRN, 
2018c, p. 26) 
 

REFERENCIAL 
LEGAL/BIBLIOGRÁFICO 

“Estas referências servem de base para os apontamentos de 
impropriedades legais, bem como para a realizações de 
recomendações para saná-las.” (IFRN, 2018c, p. 28) 
 

RESULTADOS DOS 
EXAMES 

“Consistem na apresentação sistemática dos achados, apontando os 
fatos apurados, sua análise com base nos parâmetros estabelecidos, 
exposição da manifestação da gestão quanto aos apontamentos e 
considerações sobre estas.” (IFRNc, 2018, p. 28) 
 

INFORMAÇÃO 

“Neste campo serão registrados fatos e situações que não 
configuraram impropriedades, ou que foram sanadas durante o 
transcorrer da ação, mas que são consideradas relevantes pela 
equipe de auditoria. Também trará situações que configurem boas 
práticas da gestão ou que se refiram à implantação de melhorias nos 
controles analisados, bem como outras informações sobre fatos, 
exames e situações ocorridos durantes a execução dos trabalhos, 
julgadas importantes para a adequada compreensão da ação e seus 

 
5  Controles internos inadequados, ressalvas etc 
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resultados.” (IFRN, 2018c, p. 28) 
 

CONSTATAÇÃO 

“As informações do tipo constatação tratarão de situações 
indesejáveis, comumente caracterizadas por ineficiências 
operacionais, ineficácias de ações, descumprimentos de normas ou 
parâmetros estabelecidos, ocorrência de equívocos e falhas 
administrativos. Estas situações devem ser registradas de forma 
clara e precisa, e indicar as normas e parâmetros descumpridos, a 
caracterização de situações de ineficiência e ineficácia, bem como 
indicar as evidências, documentais e de registros que as 
comprovem.” (IFRN, 2018c, p. 28) 
 

CONCLUSÃO 

“Seção que deve apresentar a opinião da equipe de auditoria acerca 
da área auditada, de forma a responder as questões de auditoria que 
foram levantadas quando do planejamento da ação. Por este motivo, 
deve sintetizar e estar coerente com o que fora exposto 
anteriormente no relatório, destacando as principais constatações e 
achados, e ressaltando os benefícios advindos do atendimento das 
recomendações formuladas. Também estará presente nesta seção a 
descrição, em linhas gerais, da metodologia utilizada, eventuais 
problemas ou dificuldades encontradas e as atitudes da gestão 
quanto a iniciativas acerca da resolução das falhas identificadas.” 
(IFRN, 2018c, p. 30) 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de IFRN (2018c). 

 

De acordo com o Manual da Auditoria Interna do IFRN, a opinião da 

equipe de auditoria está inserida na conclusão do Relatório de Auditoria. Nesse item 

do relatório, os auditores emitem a opinião geral sobre os achados de auditoria e os 

benefícios advindos do atendimento das recomendações emitidas no documento. 

Essa opinião, portanto, considera todo o percurso metodológico adotado, as 

informações colhidas e as eventuais limitações durante os trabalhos (IFRN, 2018c). 

No item 174 da Instrução Normativa CGU nº 03/2017, a emissão de 

opinião geral requer, além de outros fatores, um adequado entendimento das 

expectativas da alta administração (CGU, 2017a). Então, com relação a esse ponto, 

foram apresentadas algumas questões durante o grupo focal, bem como na 

entrevista do Chefe da Auditoria Geral sobre como essas expectativas interferem na 

emissão de opinião geral. 

Após o tratamento de dados, por meio da análise de conteúdo/documental, 

verificou-se nas respostas do Auditor-Chefe e dos auditores os seguintes fatores que 

podem influenciar durante a etapa da emissão de opinião da auditoria interna: 
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Figura 10 - Fatores que influenciam na emissão de opinião da auditoria interna 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme demonstra a Figura 10, a relevância e criticidade da 

constatação, a aplicabilidade das recomendações, a conformidade normativa, a 

subordinação administrativa da auditoria e as expectativas do cliente são fatores que 

podem influenciar no momento da emissão de opinião da auditoria. 

No primeiro caso, a relevância e criticidade da constatação são 

parâmetros utilizados para análise e avaliação dos achados de auditoria, para que 

as conclusões obtidas permitam formar uma opinião fundamentada. (IFRN, 2018e; 

CGU, 2017a).  

Quanto ao segundo fator, a aplicabilidade se refere a atenção que os 

auditores do IFRN estão tendo ao emitir recomendações. Sobre isso, o participante 

04 demostrou que é necessário considerar que as recomendações tenham utilidade, 

viabilidade, objetividade e clareza, para que possam ser aplicadas na prática 

(GRUPO FOCAL, 2019).  

Outro ponto destacado pelo Chefe da Auditoria Geral foi a necessidade 

de se considerar o custo-benefício das recomendações, pois não havia como 

sustentar uma opinião que gera aumento de custos sem potencializar benefícios 

(GESTOR, 2019). 
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Conforme definido no Manual da Auditoria Interna do IFRN, a opinião da 

auditoria na conclusão do relatório tem como um dos seus objetivos demonstrar os 

benefícios advindos por meio do atendimento das recomendações. Sendo que, o 

participante 04 informou que havia cerca de 100 (cem) recomendações não 

atendidas e sendo monitoradas pelos auditores (IFRN, 2018c; GRUPO FOCAL, 

2019). 

Como visto no Quadro 07, referente ao suporte gerencial da auditoria 

interna, a não implementação das recomendações pode ser motivada pela falta de 

apoio da gestão, ocasionando a redução da efetividade da unidade de auditoria 

interna. 

Por se tratar de um dos fatores determinantes para a efetividade ou 

performance da auditoria interna, estudos apontam a necessidade de se melhorar a 

relação da auditoria com a alta gestão, por meio da gestão de expectativas e a da 

explicitação dos serviços que a auditoria interna tem capacidade para executar ou 

não (IBGC, 2018; ATTIE, 2012). 

No tocante à conformidade, o princípio da legalidade foi evidenciado 

como fator que pode interferir na emissão de opinião da auditoria. Tendo vista que 

os atos da administração devem obediência a este princípio, os auditores utilizam 

parâmetros normativos para emissão de opiniões. Por outro lado, o participante 03 

destacou que isso acaba se tornando um entrave para que a auditoria interna possa 

realizar auditorias operacionais (GRUPO FOCAL, 2019). 

Como visto no subtópico 2.1.1, o enfoque do controle era voltado para o 

formalismo e concentrado nos processos, porém com a reformulação do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal durante a Reforma Gerencial, as 

mudanças ocorridas promoveram a substituição da concepção de enfoque do 

controle concentrado no formalismo para o controle dos resultados das políticas 

públicas. 

Em razão disso, Serpa (2011) diz que 

 

No Brasil, a modalidade de auditoria voltada à aferição do desempenho e 
dos resultados da ação governamental, quanto à economia, à eficiência, à 
eficácia e à efetividade, denomina-se auditoria operacional, conforme 
expresso na Constituição Federal e definido nos normativos do Tribunal de 
Contas da União. (SERPA, 2011, p. 149) 
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As auditorias operacionais, diferentemente das de conformidade, 

possuem características próprias que demandam maior flexibilidade na definição do 

escopo e da metodologia a ser utilizada, não possuindo um padrão pré-definido para 

a elaboração do planejamento e execução das atividades (ALVES, 2016; BARROS 

et al., 2015; COBRA, 2014; SERPA, 2011).  

Além disso, requerem maior conhecimento técnico especializado dos 

auditores, em razão da complexidade das auditorias operacionais, por conta das 

diversas abordagens a serem adotadas. Essa complexidade é vista, inclusive, nos 

relatórios de auditorias, pois são mais argumentativos, o que abre margem para 

diversas interpretações (COBRA, 2014; SERPA, 2011) 

Na AUDGE, de acordo com o participante 04,  a opinião da auditoria 

ainda está focada prioritariamente aos aspectos normativos, por causa de 

questionamentos dos auditados em relação as recomendações que não estão 

fundamentadas em algum instrumento normativo (GRUPO FOCAL, 2019). Diante 

disso, a auditoria de conformidade é a modalidade de auditoria mais utilizada na 

Auditoria Interna do IFRN. 

As implicações da subordinação administrativa dos auditores também 

foram relatadas como um dos fatores que influenciam durante a emissão da opinião. 

No IFRN, a Auditoria Geral, atualmente, “está vinculada ao Conselho Superior, nos 

termos do art. 15, § 3º do Decreto 3591/2000 e Resolução CONSUP Nº 30, de 23 de 

dezembro de 2013” (IFRN, 2018c, p. 4).  

O posicionamento elevado no organograma permite que a unidade 

execute suas responsabilidades com abrangência e independência (SFC, 2001; 

BRASIL, 2000), no entanto, convém salientar que esta independência não é 

absoluta, tendo em vista que há a vinculação da unidade de auditoria interna à 

Instituição e o vínculo de trabalho dos auditores (INTOSAI, 2019). 

Nesse sentido, o participante 03 informou que, embora a auditoria interna 

do IFRN seja vinculada ao Conselho Superior, os auditores localizados nos campi 

são, na prática, subordinados à gestão do campus, o que proporciona meios de 

interferência na emissão de opinião nos relatórios, por meio de possíveis ameaças à 

objetividade e autonomia técnica (GRUPO FOCAL, 2019). 

Por último, as expectativas do cliente (alta administração e demais partes 

interessadas) foram também relatadas pelos auditores como um dos fatores que 

influenciam no momento da emissão da opinião. Sobre isso, o participante 03 
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afirmou que as expectativas das partes interessadas influenciaram nas 

recomendações emitidas pela auditoria, durante os trabalhos realizados na área de 

processos administrativos disciplinares (PAD). A percepção deste auditor foi de que 

houve convergência de interesses, no sentido de que fosse proposta uma solução 

para as fragilidades na área disciplinar (GRUPO FOCAL, 2019). 

O fato de que o auditor interno deve levar em consideração as 

expectativas da alta gestão também pode, no entanto, provocar dificuldades na 

redação da opinião, bem como receios de reações indesejadas, conforme informou 

o participante 04: 

 

Eu acho que, às vezes, dá um travamento, principalmente, quando a gente 
vai analisar ou vai fechar um relatório a gente, de certa forma, fica com 
receio do que vai falar ou do que a gente pode constatar. Por que muitas 
coisas que a gente trabalha ou constata que vai de encontro ao que a 
gestão entende como certo ou errado é… dá um certo receio ao auditor. Se 
o que ele vai recomendar vai ser… dá um medo do que ele vai recomendar 
vai ser aplicado ou não na prática, ou até que ponto a auditoria pode 
constatar ou não determinada coisa ou como falar, como se pronunciar no 
relatório. (GRUPO FOCAL, 2019) 

 

Além disso, os participantes descreveram que, por conta das expectativas 

envolvidas, pode ocorrer uma limitação na abrangência das recomendações, pois 

acaba ocorrendo uma priorização da área operacional em detrimento da estratégica, 

pelo fato de que os resultados da opinião da auditoria nessa área é vista de forma 

positiva pelo gestores (GRUPO FOCAL, 2019). 

O Chefe da Auditoria Geral, ao ser questionado sobre influência das 

expectativas das partes interessadas durante a emissão de opinião, demonstrou que  

 

...essa expectativa é… nem sempre vai ser a… a mais adequada. Às vezes, 
eles têm uma expectativa de que a auditoria pode resolver tudo e… não é 
bem verdade. Não é assim! A auditoria vai trazer a informação pra alta 
gestão, mas nem sempre vai trazer o… O ideal é que a gente consiga 
apontar caminhos para serem é… trilhados, mas nem sempre são os 
caminhos que a alta gestão entende e… Nesse aspecto a gente precisa 
mais uma vez conversar com os auditados no sentido de dizer: qual o papel 
da inst… da auditoria e o que cabe ao gestor. Não é a auditoria que vem pra 
resolver tudo. A gente nem sempre é… a gente sabe que… tem ciência que 
não vai atender as expectativas dos auditados sempre. E aí mais uma vez 
aquela conversa de lembrar: qual o papel da auditoria, a auditoria ela vai 
sim detectar as fragilidades, trazer a informação relevante para o gestor 
tomar a decisão cabível, mas assim… ela não vai resolver a questão para o 
gestor. Ela vai dar instrumentais pra que ele decida em cima da… do maior 
número de informações possíveis. (GESTOR, 2019) 
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Isto significa que nem sempre a expectativa do auditado é atendida. Em 

razão disso, o Chefe da Auditoria Geral do IFRN realiza medidas para mitigar as 

diferenças de expectativas em auditoria para demonstrar aos auditados qual o papel 

da auditoria interna na instituição e a inviabilidade de determinadas expectativas 

com relação aos trabalhos dos auditores. 

Embora a satisfação da expectativa seja considera a principal finalidade 

da gestão de expectativas, convém ressaltar que dois princípios basilares da 

atividade de auditoria interna podem restringir o atingimento desse fim, os quais são: 

a objetividade e independência (ou autonomia técnica). Esses dois princípios, 

conforme descritos no subtópico 2.2.6, permeiam a atividade dos auditores em todas 

as suas etapas. 

A autonomia técnica refere-se à capacidade da auditoria realizar seus 

trabalhos de forma imparcial, sem interferências na delimitação do escopo, 

execução de procedimentos, na emissão de opinião e na comunicação dos 

resultados. Já a objetividade se refere a atuação isenta do auditor, que deve evitar 

possíveis situações de conflitos de interesses, bem como quaisquer outras que 

possam comprometer o seu julgamento profissional. 

As situações que interfiram na objetividade e na autonomia técnica são 

descritas pelas normas do IIA e do SCIPEF como ameaças e “devem ser reportadas 

à alta administração e ao conselho, se houver, e as consequências devem ser 

adequadamente discutidas e tratadas” (CGU, 2017a, p.12). 

No caso do IFRN, o Auditor-Chefe, ao destacar que nem toda expectativa 

é satisfeita, demonstra justamente essa situação em que não é cabível o 

atendimento das expectativas, pois envolve ameaça à autonomia técnica ou 

objetividade aos trabalhos da auditoria, conforme se verifica no trecho da entrevista 

realizada: 

 

...nós quando fazemos e desenvolvemos esse trabalho de auditoria, o que a 
gente percebe e o que a gente detecta de fragilidade, a gente tem que 
apontar necessariamente. Inclusive, sob pena de responder solidariamente. 
Então assim, isso não… é… essa expectativa do gestor não vai impedir que 
a gente detecte as fragilidades encontradas e faça esse registro. Agora, é… 
a gente pode… mais uma vez é… percebendo essa expectativa do gestor e 
quando essa expectativa não condiz com a nossa realidade a gente faz 
esse processo de convencimento, de explicação da situação e… e mais 
uma vez, é… comentar com o gestor que essa é a realidade e ele precisa 
tomar as decisões em cima do que a gente tá trazendo, mas é… a gente 
não vai deixar de… de registrar, de fazer as constatações devidas. Só não 
vai é… só não é… Pode interferir, então assim, essa expectativa na 
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abordagem que vai ser feita junto ao gestor, mas não vai interferir na ação 
que vai ser feita. (GESTOR, 2019). 

 

Ao considerar esses fatores de influência, é necessário ressaltar que a 

Instrução Normativa CGU nº 03/2017 estabelece que a emissão de opinião requer 

um adequado entendimento dos riscos, dos objetivos e das estratégias da unidade 

auditada e das expectativas das partes interessadas. Dessa forma, a equipe de 

auditoria deve adotar a melhor abordagem que seja capaz de corresponder às 

expectativas do cliente ou mitigar possíveis diferenças de expectativas.  

Com as informações de que as interferências envolvendo as expectativas 

do cliente, subordinação administrativa, conformidade normativa e aplicabilidade das 

recomendações estão provocando dificuldades, limitações e ameaças à 

independência e objetividade durante a etapa da emissão de opinião, verifica-se que 

a consideração das expectativas dos stakeholders por parte da auditoria interna do 

IFRN não está conseguindo eliminar o desalinhamento estratégico e as diferenças 

de expectativas. 

 

4.3 Papel do auditor-chefe 

 

Conforme descrito no subtópico 2.3.4, estudos apontam a importância do 

Auditor-Chefe para o alinhamento estratégico e a mitigação das diferenças de 

expectativas (WEBSTER, 2016; D’ONZA; LAMBOGLIA; VERONA, 2015). Assim, 

neste tópico são apresentados os resultados dos dados coletados referentes ao 

papel do Chefe da Auditoria Geral e as discussões envolvendo esta categoria de 

análise. 

No âmbito do SCIPEF, o responsável pelo mais alto nível de gestão nas 

Auditorias Internas singulares (Audin) é denominado Auditor-Chefe (CGU, 2017a). 

As normas do IIA (2017), por outro lado, o denomina de Executivo Chefe de 

Auditoria (Chief Audit Executive - CAE). No IFRN, esse cargo também possui a 

nomenclatura de Chefe da Auditoria Geral (IFRN, 2014b). 

No SCIPEF, o Auditor-Chefe é o responsável pela conformidade da 

atuação da UAIG com as normas e boas práticas aplicáveis à auditoria interna 

governamental. Além disso, deve se comunicar, reportando e interagindo com a alta 

administração da organização (CGU, 2017a; IIA, 2017). 
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A responsabilidade do Chefe da Auditoria Geral envolve a supervisão da 

operacionalização das atividades, a fim de assegurar a qualidade dos trabalhos, o 

desenvolvimento da equipe e o atingimento dos objetivos traçados (CGU, 2017a; IIA, 

2017). O Auditor-Chefe também é o responsável, de acordo com IIA (2017), por 

revisar e aprovar a comunicação final dos resultados, bem como “decidir a quem e 

como ela será disseminada” (IIA, 2017, p. 19). 

As normas do IIA (2017) ainda definem que o Chefe Executivo de 

Auditoria deve identificar e considerar as expectativas dos gestores, sem, contudo, 

retirar as atribuições dos auditores de levarem em consideração as necessidades e 

as expectativas dos clientes. Já no âmbito do SCIPEF, o Auditor-Chefe, como 

responsável pela conformidade da atuação da UAIG, deve garantir que as 

expectativas dos stakeholders estão sendo conhecidas (coleta e entendimento 

prévio) e consideradas nos trabalhos de auditoria, sem que haja prejuízo aos 

princípios da autonomia técnica e objetividade (CGU, 2017a). 

Sendo assim, as normas de auditoria estabelecem e definem o papel 

estratégico e a responsabilidade do gestor da unidade de auditoria interna para 

satisfazer as expectativas do cliente ou mitigar das diferenças de expectativas em 

auditoria. 

 Após a coleta e análise dos dados, verificou-se que o papel do Chefe da 

Auditoria Geral do IFRN na gestão de expectativas envolve prioritariamente duas 

responsabilidades: a comunicação com a alta administração e a supervisão dos 

trabalhos de auditoria, conforme se verifica na Figura 11: 

  

Figura 11 – Papel do Auditor-Chefe na gestão de expectativas 

 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A Figura 11 demonstra que a comunicação do Auditor-Chefe envolve a 

interação direta e reporte à alta administração, a busca pelo alinhamento estratégico 

e mitigação de diferenças de expectativas em auditoria. Já a supervisão envolve 

atividades de operacionalização das atividades realizadas pela Auditoria Geral do 

IFRN que visam o cumprimento dos objetivos traçados no planejamento da auditoria, 

a verificação da qualidade dos trabalhos e assegurar a autonomia técnica e 

objetividade dos trabalhos. 

A comunicação realizada pelo Auditor-Chefe por meio da interação direta 

diz respeito ao acesso irrestrito do Chefe da Auditoria Geral ao conselho e à alta 

administração (IIA, 2017; CGU, 2017a). Já o reporte é forma de comunicação formal 

e periódica.  

De acordo com a Instrução Normativa CGU nº 03/2017, o reporte deve 

contemplar as informações que estão indicadas na Figura 12: 

 

Figura 12 - Reporte à alta administração 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de CGU (2017a, p. 19). 

 

Além disso, é por meio do reporte ao Conselho que o Auditor-Chefe pode 

divulgar e solicitar providências quanto às ameaças à autonomia técnica e 

objetividade (IIA, 2017; CGU, 2017a). As normas do IIA (2017) estabelecem alguns 

exemplos de reporte, tais como: a aprovação do estatuto e planejamento da 

auditoria interna. 

O alinhamento estratégico é promovido pelo Auditor-Chefe na medida em 

que este se comunica com as principais partes interessadas e busca compreender 
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os riscos e objetivos da instituição. Com isso, haverá o aumento da percepção e o 

valor da auditoria interna dentro da instituição (GRANT-THORTON, 2015). 

De acordo com Piper (2015), a auditoria interna no setor público possui 

uma base ampla de partes interessadas, com expectativas a serem conhecidas e 

correspondidas pelos auditores. Porém, nem sempre estes possuem condições de 

consultar as necessidades dos stakeholders. 

Tendo em vista que a atuação da auditoria se estende por toda a 

instituição, o IBGC (2018) esclarece que são muitas instâncias e setores com os 

quais a unidade de auditoria interna se relaciona. Por conta disso, a comunicação 

com as partes interessadas pode ser facilitada por meio da atuação do Auditor-

Chefe, que deve possuir conhecimento da instituição e equilibrar as expectativas e 

necessidades dos principais interessados (WEBSTER, 2016). 

Nessa mesma linha, o Auditor-Chefe pode promover a mitigação das 

diferenças de expectativas, por meio do contato direto e irrestrito à Alta gestão, bem 

como por meio do reporte. Com o aumento e mudanças nas expectativas em torno 

da auditoria interna (PIPER, 2015; CIIA, 2018), o processo de comunicação entre a 

UAIG e a alta administração precisa ser eficaz (CGU, 2017a; CIIA, 2018). 

Como consequência, é necessário construir um bom relacionamento com 

as partes interessadas e esse esforço envolve o gerenciamento de expectativas 

relacionadas ao papel da auditoria (IBGC, 2018). Ao identificar os principais 

stakeholders e ao considerar as expectativas destes no plano de auditoria, o reporte 

do Auditor-Chefe à alta administração solicitando a aprovação do planejamento, bem 

como demonstrando o desempenho da UAIG pode promover o alinhamento de 

expectativas entre as partes, por exemplo. 

Quanto ao papel da supervisão do Auditor-Chefe, essa atribuição visa 

assegurar o cumprimento dos objetivos, a qualidade dos trabalhos e evitar possíveis 

interferências aos julgamentos profissionais (ameaças à independência e 

objetividade) (CGU, 2017a).  

Durante a execução dos trabalhos previstos no PAINT, o Auditor-Chefe 

tem a responsabilidade pela supervisão dos trabalhos, mas possui permissão 

normativa para delegar a integrantes do corpo funcional da unidade de auditoria 

interna (CGU, 2017a).  A supervisão é exercida desde o planejamento até a fase do 

monitoramento das recomendações (CGU, 2017a), e inclui: 
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a) a garantia da proficiência da equipe; 
b) o fornecimento de instruções apropriadas à equipe durante o 
planejamento do trabalho de auditoria e a aprovação do programa de 
trabalho; 
c) a garantia de que o programa de trabalho aprovado seja cumprido e que 
eventuais alterações sejam devidamente autorizadas; 
d) a confirmação de que os papéis de trabalho suportam adequadamente as 
observações, as conclusões e as recomendações do trabalho; 
e) a segurança de que as comunicações do trabalho sejam precisas, 
objetivas, claras, concisas, construtivas, completas e tempestivas; e 
f) a segurança de que os objetivos do trabalho de auditoria sejam 

alcançados. 
(CGU, 2017, p. 27). 

 

No IFRN, verificou-se que a atuação do Chefe da Auditoria Geral 

promoveu mudanças na forma como a auditoria se comunica e se articula na 

Instituição. Os participantes do grupo focal relataram que o Auditor-Chefe participa 

de reuniões com a alta administração e se comunica com as partes auditadas. Por 

meio dessa comunicação, os auditores demonstraram que a relação entre auditora 

interna do IFRN e a alta administração melhorou, bem como o planejamento das 

atividades está buscando o alinhamento estratégico (GRUPO FOCAL, 2019). 

A utilização do Levantamento de Informações para subsidiar o PAINT é a 

medida que o Chefe da Auditoria Geral utiliza para elaborar o planejamento alinhado 

aos riscos e objetivos institucionais, bem como o meio de identificação e coleta das 

expectativas dos principais stakeholders (GESTOR, 2019; IFRN, 2019d; IFRN, 

2018b). 

Na perspectiva dos auditores, o Auditor-Chefe contribui para os trabalhos 

de auditoria por meio dos resultados advindos da construção de um bom 

relacionamento com a alta administração (interação e reporte) e da comunicação 

prévia com os auditados (GRUPO FOCAL, 2019). De acordo com a análise 

documental, o reporte ao Conselho Superior implicou na: reestruturação funcional da 

Auditoria Geral em 2014; aprovação do regimento da auditoria interna do IFRN em 

2014; análise e aprovação anual do PAINT; aprovação de alteração no PAINT em 

2017; e análise e aprovação anual do RAINT (IFRN, 2014a; IFRN, 2014b, IFRN, 

2017a). 

Além disso, a participação do Chefe da Auditoria Geral do IFRN nas 

reuniões com a alta administração e demais gestores reforça a importância do papel 

da AUDGE na instituição, bem como proporciona o compartilhamento de 

informações relevantes da gestão com os auditores (GRUPO FOCAL, 2019). 
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No tocante à supervisão dos trabalhos, o Auditor-Chefe exemplificou 

como orienta os auditores no momento da revisão dos relatórios: 

 

Por exemplo, nós não precisamos ser agressivos com o auditado no 
momento de escrever um relatório. Nós podemos… nós vamos trazer 
informação de uma forma técnica e… e, por exemplo, sem ser tendencioso 
no sentido de… de promover uma caça às bruxas. Por que a forma de você 
trazer a informação, a forma de narrativa que você utiliza também pode ser 
bem… bem agressiva, digamos assim. Então, eu evito fazer… eu não gosto 
muito desse perfil de… de um relatório agressivo. Eu prefiro um… um perfil 
mais técnico. Que os nosso auditores tragam é… as informações, 
obviamente, em cima do que foi encontrado, do que foi detectado, traga a 
informação de uma forma imparcial, diga quais são as consequências 
dessas fragilidades e que aí o gestor diante de posse dessas informações 
tome a sua decisão, mas assim, sem fazer nenhuma tendência de é… 
potencializar uma fragilidade ou desmerecer uma fragilidade. É… eu prefiro 
que o… os auditores tragam a informação de uma forma mais isenta. E 
assim, quando eu percebo que… que… que, às vezes, porque… até 
porque, quando você faz uma leitura que você não participou do trabalho, 
você vê… você tem uma visão mais ampla, né!? da… da… do processo. 
Então assim, às vezes, eu detecto algumas situações onde… onde o auditor 
carregou um pouco mais na caneta e aí converso pra… converso com o 
auditor pra saber se há necessidade desse tipo de… de informação chegar 
daquela maneira ou não. Mas assim, a informação tem que chegar e tem 
que chegar do jeito é… a… a realidade se desenha. (GESTOR, 2019). 

 

Durante a supervisão dos trabalhos, o Chefe da Auditoria Geral 

demonstrou que, embora prefira, de forma geral, não interferir na autonomia do 

auditor, busca orientar a equipe de auditores a fim de assegurar que a opinião da 

auditoria seja emitida de forma isenta. Além disso, informou que verifica se o 

programa de trabalho (denominado de programa de auditoria na AUDGE) foi 

cumprido e realiza a confirmação de que os achados de auditoria são pertinentes e 

adequados para sustentar as constatações e recomendações nos relatórios 

(GESTOR, 2019). 

Não obstante os relatos de melhorias que ocorreram por meio do papel do 

Auditor-Chefe, verificou-se fragilidades relacionadas à gestão de expectativas na 

AUDGE. Considerando o papel e responsabilidade do Chefe da Auditora Geral 

perante esses casos, a situação merece atenção e medidas por parte do referido 

gestor. 

Conforme relatado pelos participantes do grupo focal, há evidências de 

fragilidades que podem colocar em risco a efetividade e qualidade dos trabalhos, a 

imparcialidade dos julgamentos profissionais e a mitigação das diferenças de 

expectativas (GRUPO FOCAL, 2019), conforme se verifica no Quadro 22: 
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Quadro 22 – Relação de fragilidades nos procedimentos da AUDGE e o Papel do Auditor-Chefe 

FRAGILIDADES DADOS PAPEL DO AUDITOR 
CHEFE 

Má compreensão 
do papel e 
responsabilidade 
da auditoria pelas 
demais partes 
interessadas 

Embora o Auditor-Chefe promova o 
alinhamento estratégico com priorização das 
expectativas e necessidades das principais 
partes interessadas (key stakeholders), os 
auditores relataram que as demais partes 
interessadas (demais servidores e gestores 
de nível operacional) ainda não 
compreendem o papel e responsabilidade da 
auditoria interna do IFRN. 

Esclarecer qual o papel e 
quais os serviços a 
auditoria interna está 
habilitada ou não a prestar.  
Fundamento: (CGU, 
2017a; IIA, 2017) 

Falhas quanto à 
interpretação, 
extensão e 
apresentação dos 
relatórios 

Há uma indefinição na forma de 
comunicação dos resultados, ainda que 
algumas medidas tenham sido tomadas, os 
auditores não entraram em consenso para 
estabelecer uma rotina para aprimorar a 
divulgação, a leitura e o tamanho dos 
relatórios. 

Estabelecer a forma de 
comunicação dos 
resultados.  
Fundamento: (CGU, 
2017a; IIA, 2017) 

Problemas de 
comunicação 
interna 

Os auditores reconheceram que não 
possuem conhecimento dos resultados dos 
trabalhos executados por outras equipes, o 
que pode provocar a frustração de 
expectativas quanto à agilidade nas repostas 
da auditoria.  

Aprimorar a forma de 
comunicação interna.  
Fundamento: (CGU, 
2017a; IIA, 2017) 

Dificuldades para 
corresponder às 
expectativas na 
emissão de opinião 

Há relatos de dificuldades para a satisfação 
da expectativas das partes interessadas, em 
virtude da insegurança de alguns auditores, 
expectativas desarrazoadas e falta de 
procedimento que defina a melhor 
abordagem para cada expectativa. 

Capacitação para os 
auditores e definir uma 
rotina de procedimentos 
para o momento da 
consideração das 
expectativas.  
Fundamento: (CGU, 
2017a; IIA, 2017) 

Ameaças à 
autonomia técnica 
e objetividade 

Os auditores relataram interferências quanto 
à independência e objetividade, envolvendo 
subordinação e expectativas desarrazoadas 
(tais como: solicitação de atividades próprias 
da Administração) 

Reporte à alta 
administração.  
Fundamento: (CGU, 
2017a; IIA, 2017) 

Número excessivo 
de recomendações 
não atendidas 

Os auditores relataram um número excessivo 
de recomendações não atendidas pelos 
auditados, o que levanta a suspeita de falta 
de suporte gerencial e também demonstra 
possível falta de clareza, objetividade e 
viabilidade das recomendações. 

Reporte à alta 
administração e revisão dos 
relatórios. 
Fundamento:  (CGU, 
2017a; IIA, 2017) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Quadro 22 apresenta os dados referentes às fragilidades elencadas e o 

papel do Auditor-Chefe da AUDGE diante de cada ponto de melhoria. As medidas 

descritas estão amparadas nas normas do IIA (2017) e no Referencial Técnico da 

Auditoria Interna Governamental (CGU, 2017a).  

No tocante à comunicação, o Chefe da Auditoria Geral demonstrou que a 

unidade de auditoria interna utiliza vários instrumentos, tais como: memorandos, 
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solicitação de auditoria; nota de auditoria; e relatórios. Além disso, realiza a 

interação direta e reporte com a alta administração e demais gestores, por meio de 

comunicação formal, informal e participação em reuniões de conselhos (GESTOR, 

2019). 

Com a adoção do processo eletrônico na instituição, entende que a 

comunicação se tornou mais ágil e otimizada, não vislumbrando problemas graves 

ou fragilidades no processo de comunicação entre auditoria e auditado (GESTOR, 

2019). 

No tocante à supervisão, o Chefe da Auditoria Geral demonstrou 

preocupação quanto à abordagem e postura dos auditores, tendo em vista a relação 

conflituosa entre auditor e auditado. Em razão disso, busca orientar os auditores 

para que sejam objetivos, evitando potencializar ou desmerecer achados de 

auditorias durante os trabalhos (GESTOR, 2019). 

Por outro lado, o Chefe da Auditoria Geral compreende que as 

expectativas dos key stakeholders não podem ser sempre satisfeitas, porque elas 

podem interferir na autonomia técnica da UAIG e na objetividade dos auditores. 

Sendo, portanto, desarrazoado considerá-las (GESTOR, 2019).  

Assim, o Chefe da Auditoria Geral entende que a interferência da 

expectativa é possível na comunicação, seja com a alta administração ou no 

momento da divulgação dos resultados, mas não pode interferir na execução dos 

trabalhos, especialmente no momento da emissão de opinião (GESTOR, 2019). 

Pelo o exposto, o Auditor-Chefe evidencia que as diferenças de 

expectativas em auditoria ainda estão presentes no âmbito da instituição. No 

entanto, ao se preocupar com a relação conflituosa e sensível entre auditores e 

auditados, o Chefe da Auditoria Geral acaba priorizando a consideração das 

expectativas ao processo de comunicação (de resultados e com a alta 

administração), em detrimento do momento da emissão de opinião. 

 

4.4 Atuação dos auditores 

 

Nesta categoria de análise, discute-se a atuação dos auditores com 

relação à gestão de expectativas, envolvendo principalmente como é realizada a 

consideração das expectativas das partes interessadas (alta administração, gestores 

e unidades auditadas). 
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No IFRN, verificou-se que, por meio dos documentos analisados, a fase 

de conhecimento das expectativas (identificação e coleta) possui uma rotina de 

procedimentos definida. A utilização do Levantamento de Informações como 

subsídio ao PAINT promove a busca pelo alinhamento estratégico via PDI, define as 

principais partes interessadas e coleta suas expectativas (IFRN, 2019d). 

O Relatório do Levantamento de Informações apresenta dados 

envolvendo gestão de riscos; sugestões de trabalhos de auditoria para o PAINT do 

exercício seguinte; informações sobre a atuação da auditoria interna do IFRN na 

perspectiva dos gestores; e expectativas em relação à Auditoria Geral (IFRN, 

2019d). 

O referido relatório, em 2019, apresentou os seguintes resultados: 

 

[...]o presente relatório realizou a seleção das partes interessadas 
consideradas chaves (key stakeholders) e a coleta das expectativas desses 
setores com relação à auditoria interna. O resultado apontado no quadro 04 
demonstrou que os setores esperam que a auditoria interna continue a 
realizar a melhoria dos controles internos, processos e padronização de 
procedimentos, por meio de análise sistemática, a fim de corrigir desvios 
gerenciais, mitigar riscos e melhorar os resultados da gestão. 
Além disso, foi possível verificar algumas expectativas quanto à mudança 
de postura e abordagem da auditoria (proativa, propositiva e preventiva, e 
menos policialesca); participação da unidade de auditoria interna na 
implementação da gestão de riscos, governança de TI, bem como na 
qualificação e capacitação de servidores. 
(IFRN, 2019d, p. 7). 

 

Em resumo, as principais partes interessadas esperam mais da Auditoria 

Geral do que estão recebendo atualmente (melhoria dos controles internos, 

processos e padronização de procedimentos). A descrição das novas expectativas 

dos stakeholders estão condizentes com as discussões na literatura dedicada à 

auditoria interna, em especial aos temas sobre diferenças de expectativas em 

auditoria e gestão de expectativas, conforme se verifica no Quadro 23: 
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Quadro 23 – Relação das expectativas dos gestores com as discussões na literatura 

EXPECTATIVAS AUTORES 

Mudança de postura e abordagem da auditoria PWC (2017b); Marçola (2011); Attie 

(2012); Faustino; Nascimento; Costa 

(2016) 

Participação da unidade de auditoria interna 

na implementação da gestão de riscos 

IBGC (2018); PWC (2017d) 

Atuação da auditoria na implementação da 

governança de TI 

D’onza, Lamboglia e Verona, 2015; 

PWC (2017c) 

Utilização da auditoria interna na qualificação 

e capacitação de servidores 

Sarens e Beelde (2006); Burton et al. 

(2015); Christ et al. (2015). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a análise documental, verificou-se que o planejamento da 

auditoria no período de 2016 até 2019 não previu ações envolvendo a implantação 

da gestão de riscos. No entanto, quanto à governança em Tecnologia da Informação 

(TI), foram previstas três atividades de auditoria no mesmo período (IFRN, 2017b; 

IFRN, 2018a; IFRN, 2018b; IFRN, 2019b) 

As outras duas expectativas não envolvem trabalhos de auditoria 

convencional. No caso da utilização dos auditores para capacitação dos servidores, 

o Manual de Orientações técnica da Atividade de Auditoria Interna Governamental 

do Poder Executivo Federal define essa atividade como um tipo de serviço de 

consultoria, a qual pode ser realizada na forma de treinamento e facilitação, desde 

que não haja prejuízo à autonomia técnica e objetividade, conforme visto no Quadro 

20. 

Os participantes do grupo focal descrevem que já foram realizadas ações 

de capacitação por parte da Auditoria Geral, porém demonstraram incerteza sobre a 

adequação dessa atividade às normas e evidenciaram a possibilidade de surgimento 

de interferências aos trabalhos de avaliação (GRUPO FOCAL, 2019). 

Já a expectativa envolvendo a mudança de postura e abordagem da 

auditoria diz respeito exclusivamente à atuação dos auditores. Essa situação foi 

constatada pelo Chefe da Auditoria Geral, no momento da revisão dos relatórios, 

quando orienta os auditores a considerarem a mudança de abordagem e postura na 

condução dos trabalhos, a fim de garantir a isenção do julgamento, como também 

afastar a imagem coercitiva ou policialesca da auditoria, a qual ainda é percebida 

pelos auditados (GESTOR, 2019).   



122 

Essa expectativa demonstra que as principais partes interessadas ainda 

esperam uma mudança de postura e abordagem por parte dos auditores. Quanto as 

outras expectativas, ainda que a AUDGE tenha promovido cursos de capacitação e 

ações de auditoria na área de TI, os key stakeholders esperam mais da auditoria 

interna do IFRN. 

Conforme visto no subtópico 2.3.4, o momento da consideração é a etapa 

crucial da gestão de expectativas, nela é realizada a análise das expectativas das 

partes interessadas para que a auditoria interna adote a melhor abordagem para 

satisfazê-las ou para mitigar possíveis diferenças de expectativas em auditoria. 

A consideração das expectativas ocorre durante todo o ciclo de atividades 

da UAIG (IIA, 2017; CGU, 2017a). De acordo com as normas de auditoria, é possível 

verificar três momentos essenciais para a gestão de expectativas: o planejamento, a 

emissão de opinião e a comunicação dos resultados dos trabalhos. 

Na elaboração do planejamento, a Auditoria Geral considera as 

expectativas identificadas e coletadas no Levantamento de Informações para a 

seleção de trabalhos de auditoria alinhados aos riscos, objetivos e prioridades 

institucionais. Nas demais etapas, ocorre com mais profundidade a análise dessas 

expectativas, principalmente pelos auditores. 

Os auditores analisam os achados de auditoria e comunicam os 

resultados dos trabalhos, por meio dos Relatórios de Auditoria. Nesse momento, a 

consideração de expectativas não possui uma rotina de procedimentos bem definida 

pelo Auditor-Chefe, pois este prefere garantir a autonomia dos auditores, focando na 

supervisão dos trabalhos, em especial na revisão dos relatórios (GESTOR, 2019). 

Por conta dessa falta de padronização ou estabelecimento prévio de 

procedimentos para a consideração das expectativas, os relatos dos auditores no 

grupo focal evidenciaram casos em que se verificou fragilidades quanto à: análise 

deficiente dos auditores; presença de interferências ou pressões, em especial nos 

casos dos auditores dos núcleos do interior (CONAO e CONSE); comunicação 

interna falha; e relação conflituosa entre auditor e auditado (GRUPO FOCAL, 2019). 

A fragilidade na análise foi demonstrada por auditores, nos seguintes 

aspectos: dificuldades para redigir a opinião; receios de reações indesejadas; e 

limitação da abrangência das recomendações. 

No tocante às interferências ou pressões, o participante 03 abordou a 

expectativa de gestores quanto às atividades de cogestão da auditoria, 
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principalmente na situação dos auditores que estão lotados em campus e não na 

Reitoria do IFRN. 

 

[...] olhando pelo lado dos auditores que estão lotados no interior, isso é 
muito tênue… a linha que separa. A gestão quer total aproximação com a 
auditoria, o auditor.  (...) Mas, só que muitas vezes essa auditoria é 
desvirtuada, porque quer que a gente faça parte do processo, né!? Eu digo 
por experiência própria… (...) Por que se criou de certa forma… de que 
essa expectativa… de que o auditor deve estar junto da alta gestão, do 
campus, exatamente para que se tenha um ponto de apoio para é... 
conduzir os processos da gestão… 
(GRUPO FOCAL, 2019). 

 

A comunicação dentro da AUDGE foi apresentada como falha, 

principalmente, quando os auditores são consultados sobre os resultados dos 

trabalhos realizados por outra equipe ou outro auditor (GRUPO FOCAL, 2019). 

Possibilitando a frustração de expectativas quanto a capacidade de resposta ágil da 

auditoria interna do IFRN. 

Quanto à relação conflituosa entre auditor e auditado, os participantes 

informaram inicialmente que as relações entre Auditoria Geral e alta administração 

têm se aperfeiçoado e buscado o alinhamento, no entanto, a relação com as demais 

partes interessadas apresenta dificuldade em assimilar ou compreender o papel e 

responsabilidade da auditoria interna, o que acaba provocando expectativas 

desarrazoadas (GRUPO FOCAL, 2019). 

Em todo caso, as fragilidades indicadas afetam a consideração das 

expectativas, ou seja, a análise feita pelos auditores. A relação conflituosa pode 

interferir na isenção do julgamento do auditor, acarretando uma possível abordagem 

insuficiente ou inadequada para satisfazer a expectativa dos stakeholders ou mitigar 

as diferenças de expectativas.  

O desconhecimento de trabalhos realizados por outras equipes pode 

provocar uma lacuna de informação que poderia auxiliar na consideração de 

expectativas por outra equipe ou auditor, ou ainda provocar a frustração de 

expectativas por falta de análise, em razão da carência de dados.  

As interferências ou pressões também podem provocar a ampliação das 

diferenças de expectativas. A deficiência no desempenho dos auditores, de igual 

forma, pode promover o desalinhamento de expectativas entre as partes. Por conta 

disso, o Chefe da Auditoria Geral revisa os relatórios das equipes de auditores para 
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verificar, principalmente, a adequação da abordagem e postura dos auditores 

(GESTOR, 2019). 

Embora os auditores tenham relatado exemplos6 de auditorias que 

buscaram corresponder às expectativas (GRUPO FOCAL, 2019), os casos de 

fragilidades demonstram a necessidade de se estabelecer uma rotina de 

procedimentos para orientar os auditores no gerenciamento das expectativas, a fim 

de evitar as inconsistências na análise das expectativas das partes interessadas. 

Diante disso, convém destacar que o Relatório de Levantamento de 

Informações do ano de 2019, recomenda o treinamento dos auditores para 

realizarem a gestão de expectativas no âmbito da Auditoria Geral, especialmente 

para a etapa da consideração das expectativas dos gestores no planejamento, 

comunicação dos resultados e emissão de opinião (IFRN, 2019d). 

  

 
6  Na áreas de PAD, Gratificação de Encargo de Curso e Concurso, processos seletivos e 
restos à pagar. 



125 

5 CONCLUSÕES 

 

A presente dissertação buscou compreender como é realizada a gestão 

de expectativas no âmbito da unidade de auditoria interna do IFRN. Assim, 

considerando o percurso metodológico suportado pelo embasamento teórico, passa-

se as conclusões desta pesquisa. 

Para atingir o objetivo geral, foi realizada a identificação das normas 

aplicáveis à gestão de expectativas no âmbito de uma unidade de auditoria interna 

governamental. No caso, verificou-se que o marco regulatório está inserido nas 

Normas de Atributos e Desempenho do IIA e as normas do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal, especialmente o Referencial Técnico da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

Ao considerar estes parâmetros normativos, procurou-se descrever, por 

meio de pesquisa documental, os procedimentos adotados pela AUDGE, 

notadamente quanto ao planejamento e comunicação de resultados. A compreensão 

dos procedimentos foi complementada pela verificação da percepção dos auditores 

e Chefe da Auditoria Geral no tocante ao papel da auditoria interna no 

gerenciamento de expectativas, utilizando-se as seguintes categorias de análise: 

planejamento da auditoria, comunicação de resultados, emissão de opinião, papel 

do Auditor-Chefe e atuação dos auditores. 

Após a coleta e tratamento dos dados, analisou-se como a Auditoria Geral 

realiza a gestão de expectativas no âmbito do IFRN. Para esta análise considerou-

se duas etapas, a saber: a fase de conhecimento (identificação e coleta) e a fase de 

consideração das expectativas. 

Os resultados demonstram que a fase de conhecimento possui uma rotina 

de procedimentos pré-definida na AUDGE. Por meio do alinhamento ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional vigente, o trabalho de auditoria denominado de 

Levantamento de Informações, seleciona as principais partes interessadas (key 

stakeholders) e coleta as expectativas destes. Ao final, o resultado desse trabalho é 

registrado em Relatório de Auditoria, que subsidiará a elaboração do PAINT do 

exercício. 

Na fase da consideração de expectativas, verificou-se que a AUDGE não 

possui uma rotina de procedimentos para orientar os auditores nesta etapa. Em 

virtude disso, constatou-se fragilidades que podem interferir na efetividade e 
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qualidade dos trabalhos, na imparcialidade dos julgamentos profissionais e na 

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

expectativas das principais partes interessadas merece atenção. 

A percepção do Auditor-Chefe quanto à gestão de expectativas na 

Auditoria Geral, evidencia que as diferenças de expectativas ainda estão presentes, 

apesar das medidas realizadas para mitigação, porém entende que nem sempre as 

expectativas podem ser correspondidas, por ameaçarem a autonomia técnica da 

unidade de auditoria do IFRN e a objetividade dos auditores.  

Constatou-se também que o Chefe da Auditoria Geral, ao atentar para a 

relação conflituosa e sensível com os auditados, prioriza a consideração das 

expectativas ao processo de comunicação (de resultados e com a alta 

administração) em detrimento da emissão de opinião. 

A verificação da percepção dos auditores quanto à gestão de expectativas 

na Auditoria Geral demonstrou que as fragilidades apontadas envolvem, 

especialmente, a comunicação de resultados e a emissão de opinião, interferindo no 

momento da análise das expectativas. 

Em outras palavras, as principais fragilidades giram em torno do momento 

da elaboração e divulgação dos relatórios. Por se tratarem de fases da 

operacionalização da auditoria, verificou-se que estas fragilidades estão 

relacionadas ao papel do Auditor-Chefe e a atuação dos auditores. 

As normas aplicáveis à gestão de expectativas estabelecem a 

responsabilidade do Auditor-Chefe para a comunicação com a alta administração, 

por meio da interação direta e reporte, e a supervisão dos trabalhos, a fim de 

assegurar a qualidade dos trabalhos, o alcance dos objetivos e a isenção dos 

julgamentos técnicos. Dessa forma, as fragilidades devem ser gerenciadas pelo 

Chefe da Auditoria Geral. 

No tocante à atuação dos auditores, as fragilidades envolvem, 

principalmente, a análise deficiente das expectativas; os casos de interferências 

relatados no grupo focal, em especial nos núcleos do interior; comunicação interna 

falha; e relação conflituosa entre auditores e auditados (gestores operacionais e 

demais servidores). O trabalho de Levantamento de Informações do ano de 2019 

sugeriu, inclusive, a necessidade de treinamento para os auditores. 

Convém destacar, por outro lado, que o Chefe da Auditoria Geral utilizou 

a comunicação com a alta administração para promover o alinhamento estratégico e 
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a mitigação de diferenças de expectativas causadas pela relação conflituosa entre 

auditoria e alta gestão. Além disso, os auditores demonstraram exemplos de 

auditorias que buscaram corresponder às expectativas do cliente. 

Contudo, a existência de fragilidades na etapa de consideração eleva a 

importância de se estabelecer procedimentos para orientar a análise das 

expectativas das principais partes interessadas, considerando que o cenário 

apontado na literatura evidencia o surgimento de novas expectativas e a ampliação 

destas em torno da auditoria interna. 

Diante disso, considera-se que a presente pesquisa, ao cumprir seus 

objetivos específicos, atingiu seu objetivo geral de compreender como é realizada a 

gestão de expectativas no âmbito da unidade de auditoria interna do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Ao considerar que a literatura define que pouco se sabe sobre as práticas 

e procedimentos da auditoria interna, a presente dissertação proporcionou a 

demonstração de como ocorre a operacionalização das atividades na Auditoria Geral 

do IFRN, mesmo que não represente a realidade das demais unidades em 

instituições federais de ensino.  

Por outro lado, verificou-se que, mesmo com a necessidade de 

submissão aos parâmetros normativos, a Auditoria Geral do IFRN desenvolveu um 

instrumento para realizar a coleta e identificação das expectativas, mas que não se 

limita a isso, visa também subsidiar o PAINT e, principalmente, conhecer a 

instituição. Isto significa que as normas de auditora não impediram que a referida 

unidade utilizasse sua autonomia limitada para o desenvolvimento de práticas e 

procedimentos. 

Além disso, convém demonstrar que a presente dissertação possui 

algumas limitações. A primeira diz respeito à abordagem da análise do objeto 

(gestão de expectativas na auditoria interna do IFRN). No caso, a pesquisa colheu 

dados e analisou a questão-problema sob a perspectiva dos auditores e do Chefe da 

Auditoria Geral, sem considerar a perspectiva das principais partes interessadas 

(key stakeholders). Por conta disso, a análise se limita aos procedimentos da 

auditoria interna, sem uma avaliação mais profunda dos resultados. 

A segunda limitação está relacionada ao grau de influência do 

pesquisador, pelo fato ser auditor e integrante da unidade de auditoria interna do 

IFRN. Embora haja a possibilidade de que as conclusões possam ter sido 
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influenciadas pela experiência profissional do autor da pesquisa, durante todo o 

percurso da dissertação, buscou-se evitar interferências à imparcialidade, bem como 

assegurar a análise do objeto, por meio da fundamentação teórica e do suporte 

metodológico.  

A terceira limitação envolve a utilização do grupo focal. Na presente 

dissertação, a descrição do percurso metodológico demonstrou que a utilização 

deste tipo de entrevista pode apresentar algumas limitações, porém foram tomadas 

algumas medidas para mitigá-las ou para evitar a ampliação delas. 

Outra limitação da dissertação diz respeito à restrição da análise ao 

âmbito de uma unidade de auditoria interna singular (Audin). Em virtude disso, os 

resultados da pesquisa não podem refletir a realidade de todas as outras unidades 

no âmbito do SCIPEF. 

No tocante à recomendação para futuras pesquisas, sugere-se a análise 

da gestão de expectativas, adotando a abordagem que compare a percepção dos 

auditores e dos key stakeholders. Além disso, considerando que a literatura 

descreve que pouco se sabe sobre os procedimentos das auditorias, recomenda-se, 

ainda, para futuras pesquisas, a aplicação de pesquisas em outras unidades de 

auditoria interna, utilizando o mesmo modelo metodológico da presente dissertação, 

para que seja possível validar o esquema proposto. 

Sugere-se, também, para as pesquisas futuras, a realização de estudo 

utilizando inclusive a aplicação de survey em várias unidades de auditoria interna 

governamental, para possibilitar a comparação entre as unidades a serem 

examinadas. 

Ademais, considerando que as expectativas coletadas pela Auditoria 

Geral, por meio do Levantamento de Informações, estão condizentes com as 

discussões da literatura dedicada ao tema, sugere-se também como recomendação 

para futuras pesquisas, a classificação das diferenças de expectativas em auditoria 

no âmbito da auditoria interna governamental. 
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plataforma 
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um estudo de caso da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos 

mestrado 2018   Método de 
Diagnose e 
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Internos. Terceirização. Auditoria 
Interna 

A interferência da cultura 
organizacional na atividade do auditor 
interno: um estudo com auditores 
internos de instituições financeiras 

mestrado 2013 Auditoria Interna, Cultura 
Organizacional, Competing 
Values Framework 

Auditoria e gestao: um estudo de caso 
dos trabalhos auditoriais realizados no 
IFES. 

mestrado 2014 Burocracia. Auditoria Interna. 
Indicadores. Auditoria 
Governamental. Gestão do 
Conhecimento. 

Institucionalização da função auditoria 
interna singular em instituições 
federais de ensino superior brasileiras 

mestrado 2018 Teoria Institucional. Auditoria 
Interna. Administração Pública.  

Os desafios gerenciais das unidades 
de auditoria interna das instituições 
federais de ensino superior 

mestrado 2017  Desafios; Administração 
Universitária; Auditoria Interna; 
IFES 

Controles internos da área financeira 
como ferramentas de gerenciamento e 
tomada de decisão em uma empresa 

mestrado 2018 Controles internos. COSO 2013. 
Auditoria interna. Compliance. 

Auditoria interna no setor público: 
instrumento de gestão ou de controle? 

mestrado 2014 auditoria interna; auditoria 
governamental; auditoria com 
foco em risco.  

A percepção dos auditados em 
relação à auditoria interna em uma 
instituição financeira 

mestrado 2015 1. Auditoria Interna. 2. Estado de 
ânimo. 3. Percepção.  

Percepção de auditores internos 
acerca da aplicabilidade do coso 2013 
como instrumento de avaliação dos 
controles internos 

mestrado 2015 Auditoria interna. Controles 
internos. COSO. COSO 2013. 
Teoria da Agência. 

A importância da auditoria interna para 
as organizações 

mestrado 2013 Auditoria interna. Controles 
internos. Comitê de Auditoria. 
Riscos. Gestão de riscos 
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A atuação da auditoria interna nas 
universidades federais brasileiras' 

mestrado 2017 Auditoria Interna; Universidade 
Pública. Controle Interno. Setor 
Público 

Análise crítica do processo de 
auditoria interna de uma empresa 
farmacêutica 

mestrado 2013 Sistema de gestão da qualidade. 
Auditoria interna. Melhoria 
continua. 

A ação da auditoria interna frente à 
corrupção: lógicas institucionais e a 
relação com as estratégias da 
organização financeira 

mestrado 2017 Lógicas e estratégias 
institucionais; Corrupção; 
Auditoria interna; organização 
financeira 

Análise das práticas de auditoria 
interna da marinha do brasil 

mestrado 2017 Administração pública; controle 
interno; práticas de auditoria e 
Marinha do Brasil  

A percepção dos gestores da UFPE 
na avaliação do funcionamento dos 
controles internos e o modelo utilizado 
pelo Committee of Sponsoring 
Organiizations (COSO) 

mestrado 2014 Instituições de Ensino Superior. 
Controles Internos. Auditoria 
Interna. COSO ERM 

Evidências do isomorfismo na gestão 
de riscos operacionais em instituições 
financeiras que atuam no Brasil 

mestrado 2016 Controles internos; Auditoria 
interna; Governança corporativa; 
Riscos operacionais; 
Legitimidade 

Auditoria interna: um estudo da sua 
contribuição para a eficácia da gestão 
pública no brasil 

mestrado 2017 Auditoria Interna. Mapeamento 
de Processos em Serviço. 
Qualidade de serviço. 

Governança pública na UFRN: uma 
proposta de melhoria a partir do 
fortalecimento da função de auditoria 
interna 

mestrado 2018 Governança Pública; Controle 
Interno; Auditoria Interna; 
Independência; Objetividade 

Auditoria interna e gestão: estudo de 
caso em uma universidade federal à 
luz da teoria institucional 

mestrado 2018 auditoria interna; administração 
pública; controles internos; 
eficácia organizacional; Teoria 
Institucional 

A avaliação de impacto de políticas 
públicas e a contribuição das 
auditorias internas dos Institutos 
Federais para a sua consecução: um 
estudo a partir da execução do 
PNAES no Campus São Borja do 
Instituto Federal Farroupilha 

mestrado 2018 Auditoria interna; Políticas 
Públicas; Avaliação; Impacto; 
Assistência Estudantil  

A relevância da auditoria interna na 
governança corporativa em uma 
instituição financeira de economia 
mista 

mestrado 2017 Auditoria interna; Banco; Boas 
práticas; Controle interno; 
Governança corporativa 

Benefícios e desafios da auditoria 
baseada em riscos: proposta de 
implantação no instituto federal goiano 

mestrado 2016 Auditoria interna; Auditoria 
Baseada em Riscos; Benefícios; 
Desafios 

Governança pública na Universidade 
Federal de Sergipe: uma análise 
angular da relação entre Auditoria 
Interna, Conselho Universitário e alta 
gestão 

mestrado 2016 Governança pública; 
accountability; sistema de 
controle interno; auditoria interna. 

Proposta de melhorias na auditoria 
interna em uma instituição federal de 
ensino para apoio à gestão, 
aperfeiçoamento dos controles 
internos e auxilio à tomada de 
decisões 

mestrado 2018 Auditoria Interna; Gestão Pública; 
Controle Interno; Administração 
Pública 
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Gamificação como estratégia de 
compartilhamento de conhecimento 
em processos de auditoria interna nos 
Laboratórios de Ensaio do SENAI 

mestrado 2018 Auditoria interna; 
Compartilhamento de 
conhecimento; Elementos de 
jogo; Gamificação 

A percepção de gestores sobre as 
práticas da auditoria interna em uma 
instituição financeira pública 

mestrado 2015 Auditoria interna; Auditoria de 
desempenho; Controle; Gestão 
Pública; Tomada de decisão 

Implantação da Comissão de Auditoria 
Interna em uma instituição de saúde 
pública do Brasil Central 

doutorado 2017 Indicadores de desempenho em 
saúde. Qualidade da assistência 
Registros. Segurança do 
paciente. Auditoria interna  

A Capacidade da Atividade de 
Auditoria Interna no Executivo Federal 
Brasileiro. 

mestrado 2017 Auditoria; Administração Pública; 
Gestão da Qualidade; Modelos 
de Maturidade; Auditoria Interna 
no Setor Público 

A função controle na Universidade 
Federal de Santa Catarina: um estudo 
de caso da Auditoria Interna' 

mestrado 2014 University. Federal University of 
Santa Catarina. University 
Management. Managers. Public 
Administration. Control. Internal 
Control. Audit. Internal Audit. 

Funcionamento do sistema de controle 
interno do poder executivo federal: um 
estudo sob a perspectiva das relações 
interorganizacionais 

mestrado 2018 Sistema de Controle Interno; 
Auditoria Interna; Relações 
Interorganizacionais; 
Mecanismos de coordenação 

Qualidade de imagem radiológica: 
calculando sensibilidade e 
especificidade em mamografias 
digitais diagnósticas do HCPA - 
auditoria interna 

mestrado 2015 Auditoria em Mamografias; 
Mamografia; Câncer de Mama; 
Certeza de Qualidade 
Radiológica; Imagem de 
Qualidade, Imagem Radiológica 
de Qualidade.  

Auditoria Contínua: O caso de um 
hospital universitário 

mestrado 2014 Auditoria contínua. Auditoria 
interna. Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (HCPA). Estudo de 
caso.  

Auditoria Interna do Instituto Federal 
de educação de Santa Catarina - 
História, Desafios e Tendências: Um 
estudo de caso 

mestrado 2013 Institutos Federais de Educação 
Tecnológica, Controle 
Governamental, TCU, CGU, 
Auditoria Interna. 

Planejamento de auditoria interna da 
qualidade: proposta de artefato a partir 
de uma aplicação em uma instituição 
do setor imunobiológico. 

mestrado 2017 Auditoria Interna; Sistema da 
Qualidade Farmacêutico; Gestão 
de Riscos; Planejamento de 
auditorias internas. 

A estrutura administrativo-operacional 
de uma auditoria interna de instituição 
federal de ensino: um estudo de caso 

mestrado 2017 Administração Pública; Controle 
Interno; Auditoria Interna; 
Universidade Federal de Sergipe; 
Institutos Federais de Ensino 

A atuação da auditoria interna na 
governança pública: um estudo 
baseado na visão da alta 
administração das universidades 
públicas federais brasileiras 

mestrado 2017 Governança Pública; Controle 
Público; Auditoria Interna; 
Auditoria Baseada em Riscos – 
ABR 

Auditoria interna da qualidade no 
desenvolvimento de projetos de 
sistemas submarinos de produção: 
uma aplicação em uma organização 
do setor de óleo e gás' 

mestrado 2016 Gerenciamento de projetos, 
auditoria de projetos, garantia da 
qualidade em projetos, projetos 
de sistemas submarinos de óleo 
e gás. 
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Inovação e mudança na auditoria 
interna do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco: a contribuição da 
investigação apreciativa  

mestrado 2018 Investigação Apreciativa; 
Controladoria; Auditoria Interna; 
Controle Interno; Modelo de três 
linhas de defesa  

Análise da percepção dos auditores 
sobre a auditoria interna na gestão do 
sistema único de saúde de mato 
grosso 

mestrado 2014 Controle interno/ externo; 
Auditoria; Sistema Único de 
Saúde; Análise Qualitativa 

Padronização da gestão do processo 
de auditoria interna em um hospital 
privado na cidade de Santa Maria 

mestrado 2017 Auditoria de Enfermagem; Custos 
hospitalares; Erros de medicação  

Critérios para auditoria interna numa 
instituição federal de ensino: um 
estudo de caso no município do Rio de 
Janeiro' 

mestrado 2018 Auditoria Governamental; Gestão 
de Riscos; Recomendações  

A gestão de riscos no planejamento de 
auditoria interna e no monitoramento 
das recomendações de auditoria em 
uma instituição federal de ensino 
superior 

mestrado 2018 Auditoria geral da Universidade 
Federal de Uberlândia; Gestão 
de riscos; Plano anual de 
auditoria interna; Requisitos 
funcionais; Sistema de 
monitoramento de 
recomendações; Administração; 
Universidade Federal de 
Uberlândia auditoria; Auditoria 
interna; Administração de risco  

Auditoria na Gestão de Suprimentos 
em um Distribuidor de Gases 
Industriais e Medicinais: Um Estudo de 
Caso 

mestrado 2017 Auditoria Interna; Gestão de 
Riscos; Cadeia de Suprimentos; 
Vendor Management Inventory 
(VMI); Previsão de Demanda; 
Custos Logísticos; Distribuição 
de Gases Industriais e Medicinais 

Auditoria independente e compliance: 
Estudo de Caso Petrobrás 

mestrado 2015 Fraude, Corrupção, Compliance, 
Auditoria, lavagem de dinheiro 

Avaliação das auditorias internas no 
âmbito da gestão de instituições 
públicas federais de ensino superior 
(IFES): um exame crítico de seu 
funcionamento e efeitos 

mestrado 2015 IFES. Política Educacional. Nova 
Gestão Pública. Auditorias 
Internas. Avaliação.  

Execução orçamentária e financeira 
das descentralizações da FINEP e 
CAPES para promoção da C,T&I NAS 
IFES: Caso da UFBA e da UFRB 

mestrado 2013 Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Agências de Fomento, 
Universidades  

Práticas de fiscalização e 
monitoramento adotadas pelo 
conselho fiscal e auditoria sob ótica da 
governança corporativa: o caso de 
uma cooperativa agropecuária 

mestrado 2018 Governança Corporativa; 
Fiscalização e Monitoramento; 
Cooperativa Agropecuária; 
Estudo de Caso 

Gestão do Risco de Queda de Idosos: 
tecnologia da informação e 
comunicação para o fortalecimento da 
segurança do paciente na perspectiva 
dos enfermeiros. 

mestrado 2016 Segurança do Paciente. 
Acidentes por quedas. Gestão de 
Riscos. Indicadores de Qualidade 
em Assistência à Saúde. Idoso.  

A atuação dos órgãos de controle 
interno e externo, no âmbito do poder 
executivo federal, sobre a área de 
gestão de pessoas: um estudo na 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

mestrado 2016 Controle na administração 
pública; gestão de pessoas; Não 
conformidade; Tribunal de 
Contas da União; Ministério da 
Transparência, Fiscalização e 
Controle 
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Comparação entre o sistema de 
gestão de segurança prescrito e o 
sistema de gestão real. Estudo de 
caso em empresa de prestação de 
serviços de manutenção 

mestrado 2015 Gestão de Segurança; Sistema 
de Gestão prescrito; Sistema de 
Gestão real; Avaliação de 
desempenho de SGSST 

A indexação de documentos digitais 
no portal corporativo de informações 
regulatórias relacionadas ao Acordo 
Basiléia II no Banco do Brasil. 

mestrado 2013 Regulatório; Acordo de Basiléia  

A contribuição da auditoria com a 
melhoria contínua de controle interno 
para minimização de riscos de fraudes 
nas organizações 

mestrado 2014 Risco / Auditoria / Controle 
interno / Compliance e fraude 

Influência da justiça organizacional 
mediada pelo burnout nos resultados 
disfuncionais de auditores internos 

mestrado 2015 Justiça Organizacional. Síndrome 
de Burnout. Aspectos 
disfuncionais. Estresse no 
ambiente de trabalho.  

Avaliação de indicadores e 
identificação de estratégias de 
sucesso de segurança dos alimentos 
adotadas após à fusão de duas 
grandes empresas de serviço de 
alimentação 

mestrado 2017 Doenças transmitidas por 
alimentos; Segurança dos 
alimentos; Serviço de 
alimentação 

Aplicabilidade das práticas de 
compliance e controle interno no 
combate às fraudes corporativas no 
Brasil 

mestrado 2015 Compliance, Fraudes, Auditoria, 
Investigação, Canal de denúncia 

Avaliação do sistema de combate às 
fraudes empresariais no brasil 

mestrado 2013 Fraudes, Auditoria, Investigação, 
Contabilidade Forense, Programa 
antifraude 

Adaptação da plataforma quanum 
para auditorias internas em medicina 
nuclear no brasil 

mestrado 2018 Medicina Nuclear; Auditoria 
QUANUM 

Processos licitatórios: legislação e 
formalização 

mestrado 2013 Processos licitatórios. 
Padronização. Licitação. Pregão  

Ministério da caridade e o diácono 
permanente: o serviço do diaconado 
permanente no âmbito pastoral e 
social na arquidiocese de Vitória-ES 

mestrado 2015 Diaconado  Permanente. Igreja 
Católica. Diaconia. Caridade. 
Liturgia. 

Previdência privada – um estudo 
sobre as propostas de alteração 
legislativa na governança corporativa 
dos fundos de pensão de patrocínio 
estatal 

mestrado 2016 Previdência Complementar. 
Fundos de Pensão. Governança 
Corporativa. Conflito de 
Interesses. Conselheiros 
Independentes. Lei 
Complementar nº 108/2001. 

Auditoria baseada em riscos no 
processo de transporte nacional de 
cargas postais: um estudo de caso da 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos 

mestrado 2018 Método de Diagnose e Auditoria 
de Riscos (MeDiAR); ECT; Rede 
Postal Aérea Noturna; AHP; 
Auditoria Baseada em Riscos 

Planejamento estratégico no IFTM 
Paracatu com apoio de ferramentas 
gerenciais' 

mestrado 2017 Planejamento estratégico; 
Controle Interno; ferramentas 
gerenciais; Balanced Scorecard.  

Governança no setor público: análise 
dos relatórios externos das 
universidades federais brasileiras sob 
a óptica do study 13 do PSC/IFAC' 

mestrado 2013 
 
 
 

Governança. Universidades 
Federais. Administração Pública 

Causas e consequências da operação 
lava jato: um estudo econômico e 
socioambiental da Petrobras 

mestrado 2017 Operação Lava Jato; Corrupção; 
Petrobras; Desvalorização; 
Prejuízo  
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Gestão de riscos: modelo para uma 
instituição federal de ensino superior 
visando a realização de auditoria 
baseada em riscos 

mestrado 2015 Gestão de Riscos Corporativos; 
IFES; Governança Corporativa.  

Os impactos da auditoria de gestão 
para a melhoria dos serviços na 
marinha do brasil. 

mestrado 2015 Auditoria de Gestão. Marinha do 
Brasil. Controle Interno 

Estudo para implantação de sistema 
de gestão da qualidade baseado na 
norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 - o 
caso do laboratório de etiquetagem de 
bombas da universidade federal de 
Itajubá - MG (leb/UNIFEI) 

mestrado 2013 Gestão da Qualidade, ISO 
17025, Acreditação  

Incorporação do Pensamento 
Integrado aos Mecanismos Internos 
como Pré-requisito para a Viabilização 
do Processo de Asseguração 
Independente para Relato Integrado 

mestrado 2016 Relato integrado. Asseguração. 
Mecanismos internos. Processo 
de institucionalização.  

Boas práticas de governança e gestão 
de pessoas: um estudo de caso na 
Marinha do Brasil 

mestrado 2017 Governança; Gestão de Pessoas; 
Administração Pública; Marinha 
do Brasil  

Aplicação do índice de qualidade a 
partir de uma análise de risco para 
radiocirurgia intracraniana 

mestrado 2018  Análise de Risco; Gestão da 
Qualidade; FMEA; Radiocirurgia 

A regulação como propulsora de 
práticas de controle interno na saúde 
suplementar 

mestrado 2018 Regulação; Controle interno; 
Saúde suplementar.  

Avaliação dos setores de fungos de 
referência e de alimentos do incqs 
como produtores de material de 
referência na área biológica 

mestrado 2013 Material de Referência. 
Microbiologia. ABNT ISO Guia 
34. ABNT NBR ISO/IEC 17025. 
OCDE. NIT-DICLA- 061. CRB. 
Vigilância Sanitária 

Modelos organizacionais na 
administração pública e sua 
configuração no brasil: novas 
perspectivas de análise a partir da 
auditoria de gestão governamental do 
INMETRO 

mestrado 2015 Administração Pública Brasileira; 
Modelos Organizacionais; 
Auditoria de Gestão 
Governamental; Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO) 

Valores preditivos do sistema BI-
RADS pela Ressonância 
Magnética(RM) na pesquisa do 
Carcinoma Ductal in situ (CDIS) 
mamário 

doutorado 2016 Neoplasias da mama; Carcinoma 
in situ/diagnóstico; Imagem por 
ressonância magnética; 
Mamografia; 
Calcinose/radiografia  

Os impactos dos programas de 
integridade (compliance) sobre os 
deveres e responsabilidades dos 
acionistas controladores e 
administradores de companhia 

doutorado 2017 Programa de integridade; 
Deveres e responsabilidades dos 
administradores e acionistas 
controladores; Anticorrupção 

Controles internos do tribunal eleitoral 
da paraíba: uma verificação de sua 
adequabilidade ao modelo COSO 
ERM 

mestrado 2016 COSO ERM, Controles Internos, 
Administração Pública e Gestão 
de riscos  

Os controles internos da universidade 
federal de juiz de fora e a sua 
contribuição para o processo de 
gestão e para a governança 
institucional 

mestrado 2016 Auditoria; Controle interno; 
Gestão pública; Eficiência 



150 

Governança corporativa e prevenção 
de perdas no varejo supermercadista 

mestrado 2016 Governança Corporativa, 
Gerenciamento de Riscos, 
Prevenção de Perdas  

Compliance: um estudo de caso sobre 
a estruturação do sistema de 
conformidade da odebrecht s.a. 

mestrado 2018 Compliance. Governança 
Corporativa. Instância 
Responsável. Gestão de Riscos. 
Políticas e Procedimentos. 
Comunicação e Treinamento. 
Auditoria e Monitoramento. 

Avaliação de desempenho da 
governança corporativa: proposição de 
um modelo voltado às sociedades de 
economia mista e empresas públicas 

mestrado 2018 Governança corporativa; 
Princípios de governança 
corporativa; Avaliação de 
desempenho; Lei n. 
13.303/2016;Setor público 

Práticas de Contabilidade Gerencial e 
os Princípios da Relevância e da 
Confiança: um Estudo de Caso em um 
Empresa da Região Central do Paraná 

mestrado 2018 Relevância. Confiança. 
Contabilidade Gerencial. 
Princípios Globais de 
Contabilidade Gerencial. CGMA. 

GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO: estudo em uma 
instituição federal de ensino superior 

mestrado 2014 Instituição Federal de Ensino 
Superior. Governança de 
Tecnologia da Informação. 
Cobit5. 

Indicadores referentes à gestão da 
qualidade em centros da Rede 
Nacional de Pesquisa Clínica 

mestrado 2015 Centros de Pesquisa Clínica, 
Gestão da Qualidade, Rede 
Nacional de Pesquisa Clínica em 
Hospitais de Ensino, Gerente de 
Qualidade 

Avaliação dos programas de controle 
de infecção hospitalar em serviço de 
saúde do município de Ribeirão Preto 

mestrado 2013 Avaliação em saúde; Indicadores 
de qualidade em assistência à 
saúde; Programas de Controle de 
Infecção Hospitalar 

Incorporação da sustentabilidade e da 
responsabilidade social empresarial na 
estratégia e gestão de negócio: um 
estudo de caso na Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (CHESF) 

mestrado 2017 Sustentabilidade; 
Responsabilidade Social 
Empresarial; Desenvolvimento 
Sustentável; Estratégia; Gestão 
de Negócio; Indicadores Ethos  

Balanced scorecard como framework 
para as atividades de auditoria 
operacional em instituições federais de 
ensino superior 

mestrado 2018 Balanced scorecard; auditoria 
operacional; auditoria 
governamental  

Controle interno no setor público: o 
caso da administração pública da 
Guiné-Bissau 

mestrado 2017 Administração Pública. Controle 
Interno. Macrovariáveis.  

Análise das práticas de governança 
corporativa em uma instituição federal 
de ensino: um estudo da perspectiva 
de agentes de governança e da 
percepção de stakeholders do Cefet-
MG, Campus Divinópolis 

mestrado 2017 Governança Corporativa. 
Stakeholders. Instituição de 
ensino  

O gerenciamento de custos relativos 
às glosas técnicas de um centro 
cirúrgico: um estudo de caso 

doutorado 2016 Centro cirúrgico hospitalar, 
Auditoria. Documentação, 
Faturamento  
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – GRUPO FOCAL 

 

PLANEJAMENTO 

1 - Qual o papel da auditoria interna na gestão do IFRN? 

2 - Como é realizado o planejamento das atividades da auditoria? 

3 - Quais aspectos são considerados relevantes na elaboração do Plano de 

Atividades da Auditoria Interna – PAINT? De que forma ele dialoga com o 

planejamento estratégico do IFRN? 

4 – Como é a relação entre a auditoria interna e a alta gestão?  

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 

5 - Como ocorre geralmente a comunicação entre à auditoria e os stakeholders (alta 

gestão e demais partes interessadas)? Esta é adequada? 

6 - Caso haja relatos de problemas ou dificuldades, o que fazer para a comunicação 

surtir o efeito exigível para os envolvidos? 

7 - Quais habilidades são necessárias para que o auditor evite problemas de 

comunicação? 

EMISSÃO DE OPINIÃO 

8 - No momento da elaboração do relatório, quais aspectos são considerados para a 

elaboração do documento? 

9 - Quais aspectos podem influenciar na emissão de uma recomendação?  

10 - Como as expectativas da parte auditada e da alta gestão podem influenciar na 

emissão de uma opinião? 

PAPEL DO CHEFE DA AUDITORIA 

11 - Considerando a relação entre a alta gestão e a unidade de auditoria interna do 

IFRN, qual a contribuição do chefe da auditoria para o aprimoramento dessa 

relação? 

12 - Quais os atributos que o chefe da auditoria deve possuir para construir uma 

relação positiva com os gestores? 

ATUAÇÃO DOS AUDITORES 

13 - O que os auditores podem realizar para que a auditoria interna seja percebida 

como agregadora de valor à gestão? 

14 - Qual a percepção de vocês sobre as expectativas dos stakeholders com relação 

ao papel e responsabilidade? Citar exemplos como: mudança de postura dos 
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auditores e da atuação da auditoria (proatividade); necessidade de assessoramento 

com relação à gestão de riscos; e situações de desconhecimento por parte dos 

gestores (solicitação de atividades operacionais e de cogestão). 

15 - O que é necessário para que haja alinhamento de expectativas entre auditoria 

interna e stakeholders? 

16 - Qual o papel dos auditores com relação ao desalinhamento de expectativas? 

17 - De que forma a auditoria interna muda e promove mudança à luz do que é 

necessário para a instituição? 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO ENTREVISTA INDIVIDUAL - CHEFE DA AUDITORA GERAL 

 

PLANEJAMENTO 

1 - Qual o papel da auditoria interna na gestão do IFRN? 

2 - Como é realizado o planejamento das atividades da auditoria? 

3 - Quais aspectos são considerados relevantes na elaboração do Plano de 

Atividades da Auditoria Interna – PAINT? De que forma ele dialoga com o 

planejamento estratégico do IFRN? 

4 – Como é a relação entre a auditoria interna e a alta gestão?  

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 

5 - Como ocorre geralmente a comunicação entre à auditoria e os stakeholders (alta 

gestão e demais partes interessadas)? Esta é adequada? 

6 - Caso haja relatos de problemas ou dificuldades, o que fazer para a comunicação 

surtir o efeito exigível para os envolvidos? 

7 - Quais habilidades são necessárias para que o Auditor-Chefe evite problemas de 

comunicação? 

EMISSÃO DE OPINIÃO 

8 - No momento da revisão de relatórios, quais aspectos são considerados para 

essa análise? 

9 - Quais aspectos podem influenciar na emissão de uma recomendação?  

10 - Como as expectativas da parte auditada e da alta gestão podem influenciar na 

emissão de uma opinião? 

PAPEL DO AUDITOR-CHEFE 

11 - Considerando a relação entre a alta gestão e a unidade de auditoria interna do 

IFRN, qual a contribuição do chefe da auditoria para o aprimoramento dessa 

relação? 

12 - Quais os atributos que o chefe da auditoria deve possuir para construir uma 

relação positiva com os gestores? 

ATUAÇÃO DOS AUDITORES 

13 - O que os auditores podem realizar para que a auditoria interna seja percebida 

como agregadora de valor à gestão? 
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14 - Qual a sua percepção sobre as expectativas dos stakeholders com relação ao 

papel e responsabilidade da unidade de auditoria interna do IFRN? Citar exemplos 

como: mudança de postura dos auditores e da atuação da auditoria (proatividade); 

necessidade de assessoramento com relação à gestão de riscos; e situações de 

desconhecimento por parte dos gestores (solicitação de atividades operacionais e de 

cogestão). 

15 - O que é necessário para que haja alinhamento de expectativas entre auditoria 

interna e stakeholders? 

16 - Qual o papel dos auditores com relação ao desalinhamento de expectativas? 

Existe algum caso percebido em que auditores estejam ocasionando 

desalinhamento 

17 - De que forma a auditoria interna muda e promove mudança à luz do que é 

necessário para a instituição? 
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APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
 
 

 
Prezado (a) Senhor (a) 
 
 Esta pesquisa é sobre Gestão de Expectativas na Unidade de Auditoria Interna do IFRN e 
está sendo desenvolvida por LAWRENCE PRAXEDES MARIZ, do Curso de Mestrado Profissional 
em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do Prof. Dr.  
Richard Medeiros de Araújo. 
  O objetivo do estudo visa compreender como a unidade de auditoria interna do IFRN gerencia 
as expectativas dos gestores e das partes interessadas. A finalidade deste trabalho é contribuir para 
o fortalecimento da auditoria interna e contribuir para que esta seja percebida como agregadora de 
valor. 
 Solicitamos a sua colaboração para a realização do grupo focal (entrevista coletiva com 
auditores), como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da 
área de saúde e publicar em revista científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação 
dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. Informamos que essa pesquisa será 
gravada, em razão disso, para minimizar possíveis riscos, apenas o pesquisador e o orientador  terão 
acesso ao material gravado.  
  Esclarecemos que sua participação  no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a)  não é 
obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas  pelo 
Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do 
mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na 
Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento 
que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 
  

 
______________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 
 
 

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de 
como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 
consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na 
investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou 
ciente que receberei uma via desse documento. 

 
 

 
Natal , ____de _________de _________                                   
 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante 

 
                                                                                                                              
 
 
Contato com o Pesquisador (a) Responsável: 
 
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o pesquisador 
Lawrence Praxedes Mariz no telefone: (xx) xxxxx-xxxx ou pelo email xxxxxx ou com o orientador, 
Prof. Dr. Richard Medeiros de Araújo, pelo fone (xx) xxxxx-xxxx ou pelo email xxxxxx. 
 


