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RESUMO 

 

A administração pública brasileira passou por várias reformas com objetivo de modernização 

da gestão. A mais recente reforma, denominada Reforma Gerencial, inovou ao instituir 

elementos voltados para a busca pela eficiência, a gestão por resultados e a descentralização 

das atividades. Como consequência, o controle interno deixou de focar no formalismo dos atos 

e direcionou suas atividades, de forma descentralizada por meio das unidades de auditoria 

interna, para a avaliação do alcance dos objetivos e da gestão de riscos das organizações 

públicas. A realização de auditorias sob a ótica do risco é um tema ainda novo no setor público 

e foi regulamentado somente no ano de 2015. No âmbito do Ministério da Educação há 

instituições federais de ensino superior (IFES) que adotam a metodologia de Auditoria Baseada 

em Riscos (ABR) há alguns anos, entretanto, não há estudos sobre os impactos resultantes da 

adoção da metodologia ou, ainda, sobre a melhor forma de desenvolver o processo de 

implantação. O objetivo deste trabalho é identificar os benefícios e desafios na implantação da 

ABR nas IFES e então propor um plano de ação para implantação da ABR no Instituto Federal 

Goiano (IF Goiano). Os dados foram obtidos por meio de questionário aplicado a auditores 

internos das IFES e, em seguida, tratados estatisticamente com a utilização da técnica de análise 

fatorial para extrair fatores que representem grupos de benefícios e desafios na implantação da 

ABR. Foram extraídos dois fatores que representam benefícios e três fatores que representam 

desafios na implantação da ABR, com destaque para o desafio da existência de estrutura de 

gestão de riscos inadequada na organização. Por fim, foi proposto um plano de ação para 

implantação da ABR no IF Goiano contendo ações para superar os desafios identificados 

anteriormente.  

   

 

Palavras-chave: Auditoria interna; Auditoria Baseada em Riscos; Benefícios; Desafios. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The brazilian public administration has undergone several renovations in order to modernize 

the management. The latest reform, called Management Reform, innovated there instituit 

elements focused on the search for efficiency, results based management and the 

descentralization of activities. As a consequence, the internal control stopped focusing on the 

formalismo of the acts and directed its activities, in a decentralized manner trough internal audit 

units, for evaluation the achievement of objectives and risk management of public 

organizations. The audits from the perspectiva of risks is still a new topic in the public sector 

and was regulated only in 2015. Under the Ministry of Education there are federal institutions 

of higher education (FIHE) that adopt the risk-based audit (RBA) methodology for some years, 

however, there are no studies on the impacts of adoption of the methodology, or even on the 

best way to develop the implementation process. The objective of this study is to identify the 

benefits and challenges in the implementation of RBA in FIHE and propose an action plan for 

implementation RBA at the Instituto Federal Goiano (IF Goiano).  Data were obtained through 

a questionnaire applied to internal auditors of FIHE and statiscally treated using fator analysis 

technque to extract factors taht represent groups of benefits and challenges in the 

implementation of RBA. They were extracted two factors that represent benefits and three 

factors that represent challenges in the implementation of RBA, especially the challenge of 

existence of inadequate risk management structure in the organization. Finally, it proposed na 

action plan for implementation of ABR in IF Goiano, containing actions to overcome the 

challenges previously identified. 

 

Keywords: Internal audit; Risk-Based Audit; Benefits; Challenges. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A administração pública brasileira passou por diversas transformações desde o período 

de colonização por Portugal. A administração iniciou com características patrimonialistas, 

como o nepotismo e a corrupção, tendo passado pela reforma burocrática, focada no controle 

da legalidade e na centralização das atividades para combater a corrupção (BRESSER 

PEREIRA, 2001). 

 Após a administração burocrática se mostrar lenta e ineficiente, foi realizada a reforma 

gerencial, que instituiu inovações em busca da eficiência na administração pública brasileira. 

Dentre as principais características da administração gerencial, destacam-se a gestão por 

resultados e a descentralização das atividades (ABRUCIO, 2007). 

 A função de controle acompanhou a descentralização das atividades executadas pelo 

poder executivo do Governo Federal, transferindo o protagonismo do controle externo para o 

controle interno na Constituição Federal de 1988. A partir de 2000, a regulamentação do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal fortaleceu o papel das unidades de 

auditoria interna em todos os órgãos públicos federais. 

 Sobre a evolução do controle interno no Brasil, Castro (2008) afirma que este passou 

por fases e modificou seu foco ao longo dos anos. O controle interno focado nos processos 

prevaleceu até o fim do regime militar, sendo gradualmente substituído pelo controle focado no 

resultado até 2001. Após a criação da Controladoria Geral da União (CGU) e o fortalecimento 

das auditorias internas nos órgãos públicos, o foco passou a ser a gestão de riscos. 

 No âmbito internacional, o Institute of Internal Auditors (IIA) passou a incluir a 

avaliação da gestão de riscos entre os objetivos da auditoria interna a partir de 2004. A inclusão 

da gestão de riscos nas Normas Internacionais de Auditoria Interna é um marco da mudança de 

foco da avaliação sob a ótica dos controles internos para o foco nos riscos das atividades 

(CASTRO, 2008). 

 No setor público brasileiro, a obrigatoriedade legal de abordagem do risco nas 

atividades de auditoria interna surgiu apenas em 2015, por meio da Instrução Normativa nº 24, 

de 17 de novembro de 2015, que estabelece as diretrizes para planejamento, execução, 

comunicação e monitoramento nas atividades de auditoria interna no poder executivo federal. 

 Em seguida, foi instituída a obrigatoriedade legal de adoção de medidas para a 

sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e à governança 
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corporativa nos órgãos do poder executivo, por meio da Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 

10 de maio de 2016. 

 Portanto, a gestão de riscos é tema bastante novo para a administração pública brasileira 

e, consequentemente, para a atividade de auditoria interna governamental.  

Partindo da definição de risco como a incerteza de um evento superveniente que possa 

ter impacto na consecução dos objetivos (IIA, 2004), a gestão de riscos significa tomar ações 

corretivas para mudar a probabilidade de ocorrência dos riscos de forma a aumentar a 

probabilidade de ocorrência de resultados positivos e diminuir as ocorrências de resultados 

negativos (BEJA, 2004). 

Dentre os modelos de gestão de risco consagrados internacionalmente, destacam-se o 

COSO I, o COSO II e a ISO 31000. Esses modelos representam um papel importante na 

divulgação ampla para o reconhecimento de práticas eficazes e eficientes na gestão de riscos 

(MACIEIRA, 2008). 

Nesse sentido, o sucesso na implantação da auditoria baseada em riscos (ABR) está 

diretamente relacionada com a estrutura de gestão de riscos adotada na organização 

(GRIFFITHS, 2005; POMMERENING; BENCKE, 2011; PINHO; BEZERRA, 2015) e com o 

nível e maturidade de gestão de riscos da organização (CICCO, 2007; MADEIRA, 2010; 

BENLI; CELAYIR, 2014). 

  Encontra-se, nesse cenário, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Goiano (IF Goiano), autarquia federal equiparada às universidades federais e que oferece ensino 

técnico, superior, pós-graduações stricto sensu, pesquisa e extensão para mais de dezoito mil 

alunos distribuídos em doze campi no estado de Goiás.  

A unidade de auditoria interna do IF Goiano ainda executa suas atividades com foco 

nos controles internos e, portanto, não está adequada às normas internacionais de auditoria 

interna e aos dispositivos legais da legislação brasileira. Neste sentido, é fundamental que o IF 

Goiano viabilize a implantação da metodologia de ABR para cumprir os dispositivos legais e 

maximizar a eficiência de suas atividades de auditoria interna. 

 Além da adequação normativa, a mudança de foco para os riscos da instituição tornaria 

a atividade de auditoria interna mais eficiente e agregaria maior valor à instituição. No entanto, 

essa mudança de paradigma pode enfrentar diversos desafios que passam pela resistência de 

auditores e gestores à mudança e, dentre outros fatores, pode culminar com a redução da 

independência da auditoria interna (GRIFFITHS, 2005). 

Apesar do recente marco normativo, novembro de 2015, para a abordagem dos riscos 

institucionais nas atividades de auditoria interna, alguns órgãos do poder executivo federal já 
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utilizam a ABR há alguns anos. Diversas instituições federais de ensino superior (IFES) 

também desenvolvem trabalhos de auditoria interna sob a ótica dos riscos e, portanto, passaram 

pelo processo de implantação da metodologia de ABR.  

 Todavia, pouco se sabe sobre o processo de implantação da ABR adotado pelas IFES, 

quais foram os principais desafios identificados durante o processo e quais os principais 

benefícios observados após a adoção da ABR. A partir do diagnóstico sobre os processos de 

implantação realizados nestas instituições, pode-se formular um plano de ação para implantação 

da ABR no IF Goiano. 

Nesse sentido, este trabalho pretende responder às seguintes questões: Quais são os 

principais benefícios e desafios na implantação da metodologia da ABR nas IFES? Quais 

elementos devem compor um plano de ação para implantação da ABR no IF Goiano? 

 O objetivo geral deste trabalho consiste em realizar um diagnóstico acerca dos 

benefícios e desafios na implantação da ABR nas IFES brasileiras e em propor um plano de 

ação para a implantação da metodologia de auditoria baseada em riscos no Instituto Federal 

Goiano. Quanto aos objetivos específicos, visa-se:  

- Conhecer o panorama da adoção de gestão de riscos e auditoria baseada em riscos nas 

IFES; 

- Diagnosticar os principais benefícios e desafios na implantação da auditoria baseada 

em riscos em IFES; 

- Propor plano de ação para implantação da auditoria baseada em riscos no IF Goiano. 

   

 Ao responder o problema proposto, esta pesquisa traz duas principais contribuições. A 

primeira é a realização de diagnóstico acerca da gestão de riscos e auditoria baseada em riscos 

nas instituições federais de ensino, possibilitando formular medidas de incentivo ao 

aperfeiçoamento da gestão de riscos nestas instituições.  

 A segunda contribuição é a elaboração de plano de ação para implantação da ABR no 

IF Goiano, podendo o plano de ação ser utilizado por outras instituições que desejem implantar 

a metodologia. A adoção da ABR resultará em maior efetividade das atividades de auditoria 

interna, visto que a avaliação dos riscos contribui para o alcance dos objetivos da organização. 

A presente pesquisa está estruturada em 5 capítulos. O capítulo 1 contém a introdução 

e aborda o tema de pesquisa, relevância do trabalho, problema de pesquisa e objetivos geral e 

específicos. 
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No capítulo 2, apresenta-se a revisão da literatura, que versa sobre o controle na 

administração pública brasileira, evolução da auditoria interna, normativos de auditoria interna, 

gestão de riscos e auditoria baseada em riscos. 

No terceiro capítulo, descreve-se a metodologia da dissertação, que consiste na 

definição da classificação da pesquisa, estrutura do questionário, método de comunicação com 

os indivíduos pesquisados, plano amostral e exposição detalhada acerca dos pressupostos e 

critérios utilizados para análise dos dados. 

No quarto capítulo, apresentam-se os resultados da aplicação dos questionários a 127 

indivíduos da amostra acerca do perfil dos indivíduos e da gestão de riscos nas instituições. Em 

seguida, são detalhados os resultados referentes aos 51 indivíduos que trabalham em 

instituições que implantaram a ABR e, dessa forma, subsidiaram a elaboração do plano de ação 

para implantação da metodologia de ABR no âmbito do IF Goiano. 

Por fim, o quinto capítulo apresenta as considerações finais, visando cumprir os 

objetivos estabelecidos e ainda sugestões de novos estudos para a área de pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. A função controle na administração pública brasileira 

 

   A administração pública brasileira iniciou sua trajetória com características 

patrimonialistas, sendo o patrimonialismo definido por Bresser-Pereira (2001) como a 

incapacidade ou a resistência em separar o patrimônio público de seus bens privados. 

   O sistema patrimonialista transformou os cargos públicos e a estrutura organizacional 

do Estado em bens a serem explorados em busca de ascensão financeira e social em detrimento 

da estrutura de serviços voltada ao interesse público (PAULA, 2005). Na medida em que as 

ações executadas no sistema patrimonialista mostravam-se bastante desviadas do planejamento 

inicial, o controle interno tornou-se necessário e cada vez mais importante no ciclo 

administrativo. 

  Araújo (1993) relaciona o surgimento do controle interno ao processo de evolução do 

controle das contas públicas e afirma que desde o princípio da colonização brasileira a Coroa 

Portuguesa controlava as ações do Estado. Brito (2009) tem o mesmo entendimento ao afirmar 

que o controle das contas públicas existe desde o Brasil-colônia, citando como exemplos as 

ações disciplinares relativas à arrecadação de dízimos, ao tombamento de bens públicos e ao 

registro de receita e despesa. 

   Enquanto prevaleceu o modelo de administração patrimonialista, até 1938, o controle 

na administração pública brasileira foi focado no controle externo e foi construído 

gradativamente a partir do aparelhamento do Estado com a criação de instituições de controle. 

Estudos sobre a história das instituições de controle no Brasil citam a criação do erário régio, 

em 1808, como o primeiro órgão de controle das finanças públicas (MARX, 2015). 

   Brito (2009) e Lima (2012) afirmam que o controle interno surgiu muito antes de 1808 

e descrevem a evolução do controle na administração pública brasileira conforme o Quadro 1: 
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Quadro 1 – Evolução do controle na administração pública do Brasil até 1936 

Ano Fato 

1680 Criação das Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio de Janeiro. 

1761 Código Pombalino de 1761 cria a Corte de avaliação financeira. 

1808 
Criação do Erário Régio e do Conselho da Fazenda com atribuição de controlar todos 

os dados referentes ao patrimônio e aos fundos públicos. 

1822 
Criação do Tesouro Nacional que iniciou a gestão por meio de orçamentos públicos e 

balanços gerais. 

1831 
Criação do Tribunal do Tesouro Nacional Público, unindo as atribuições do Tesouro 

Nacional e do Conselho da Fazenda. 

1858 
Criação de uma Diretoria de Tomada de Contas no Tribunal do Tesouro Nacional 

Público. 

1890 Criação do Tribunal de Contas da União – TCU. 

1893 Início das atividades do TCU 

1922 
Presença do controle no Código de Contabilidade da União e no regulamento de 

Contabilidade Pública. 

Fonte: Adaptado de Brito (2009, p. 3-5) 

 

   Em 1938, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, 

o interesse público e o controle a priori passam a determinar uma fase denominada como 

administração burocrática (LIMA, 2012). Abrucio (2007) destaca que as reformas que 

inseriram características burocráticas à administração pública brasileira foram realizadas em 

períodos autoritários: o modelo daspiano, de 1938, e o Decreto-Lei nº 200, de 1967.  

   A criação do DASP, em 1938, é o marco de introdução dessa nova forma de 

administração pública, baseada nos princípios do tipo ideal de burocracia de Max Weber: a 

impessoalidade, o formalismo, a profissionalização, a ideia de carreira e a hierarquia funcional. 

O interesse público e o controle passam a determinar essa fase denominada como administração 

burocrática (ABRUCIO, 2007). 

   Entre o fim do Estado Novo, em 1945, e o início do regime militar, em 1964, houve 

pouco avanço no controle interno brasileiro. As medidas de maior destaque neste período são a 

criação de delegacias fiscais do TCU em todos os estados do Brasil, em 1946, e a inclusão da 

fiscalização da receita entre as atribuições do TCU, em 1949 (BRITO, 2009). 

   A ampliação das funções e da estrutura do Estado na década de 1960 tornou pouco 

efetiva a atuação do controle externo no grande número de unidades da administração indireta. 

Com o fim de tornar o controle mais efetivo e de evitar a transformação do Controle Externo 

numa estrutura gigantesca, criou-se a função controle interno (BRITO, 2009). 

   Nesse contexto, foi aprovada a Lei nº 4.320/64, que separa o controle interno do 

controle externo, este de responsabilidade do Congresso Nacional e do TCU, e aquele de 

responsabilidade do poder executivo. O controle também foi incluído explicitamente no texto 

da Constituição Federal (CF) de 1967 (LIMA, 2012). 
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   Em seguida, a reforma administrativa trazida pelo Decreto-Lei nº 200/1967 reforça a 

importância do controle ao incluí-lo nos cinco princípios fundamentais da administração 

federal: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle 

(BRASIL, 1967). 

   A estrutura de controle interno passou a existir formalmente a partir do Decreto n° 

61.386/1967, que instituiu as Inspetorias-Gerais de Finanças no âmbito dos Ministérios Civis, 

dos órgãos da Presidência da República e Ministérios Militares, com a atribuição de 

desempenhar as funções de auditoria e controle em geral. 

   Em 1979, por meio do Decreto nº 84.362/79, as Inspetorias Gerais de Finanças foram 

substituídas pelas Secretarias Setoriais de Controle Interno – CISETs. A supervisão técnica das 

CISETs era realizada pela Secretaria Central de Controle Interno – SECIN. À SECIN 

couberam, com exclusividade, as atividades de auditoria de toda a administração pública 

federal. 

   Em 1986, a SECIN foi extinta e suas atribuições foram transferidas para a Secretaria 

do Tesouro Nacional – STN. Por meio do Decreto n° 93.874/1986, foi instituído o Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo - SCI, que viria a ser regulamentado somente após a CF 

de 1988. 

   A CF de 1988 tratou do controle interno nos artigos 70 a 74, implantando o dever de 

prestação de contas do uso de recursos públicos em seu artigo 70. Da obrigatoriedade de 

prestação de contas surge a necessidade de definir quem avaliará os resultados obtidos com o 

uso dos recursos públicos, exercendo a função administrativa de controle. Então a CF de 1988, 

por meio do Art. 74°, dispõe sobre a instituição do atual sistema de controle interno: 

 

Art. 74° Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistemas 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.§1° 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) 
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   Segundo Brito (2009), a principal inovação da CF de 1988 é a ampliação da ação de 

controle interno para os poderes judiciário e legislativo, não contemplados inicialmente na CF 

de 1967, além do fim da restrição do controle às áreas financeira e orçamentária e a inclusão da 

avaliação da eficácia e da eficiência dos atos de gestão. 

   Linczuk (2012) destaca que a CF de 1988 reafirmou a legalidade e a legitimidade do 

controle e trouxe como inovação os instrumentos de controle passíveis de serem utilizados pelos 

cidadãos, estimulando o controle social.   

   Segundo Marx (2015), a Assembleia Constituinte de 1988 buscou reforçar o papel do 

sistema de controle interno na sua função de avaliação dos programas de governo, mudando a 

noção de que o sistema de controle interno seria uma mera atividade de apoio ao controle 

externo. A CF de 1988 limitou-se a dispor sobre a obrigatoriedade de manutenção de sistemas 

de controle interno, de modo que suas regulamentações foram efetuadas posteriormente por 

meio de dispositivos infraconstitucionais. 

 A partir dos anos de 1990, inicia-se uma reforma gerencial que visa tornar a 

administração pública mais eficiente. A Reforma Gerencial foi conduzida por Bresser-Pereira 

por meio do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, e apoiou-se no conceito 

de administração voltada para resultados, chamada de modelo gerencial (ABRUCIO, 2007). 

  A principal diferença entre o modelo burocrático e o gerencial consiste no fato de que a 

administração gerencial propõe que os mecanismos de controle sejam focados no atingimento 

dos resultados e não nos procedimentos. Dessa forma, reforçou-se o papel que o controle interno 

deve exercer no monitoramento das políticas públicas e no aprimoramento da gestão (MARX, 

2015). 

 O aumento do grau de complexidade trazido pela CF de 1988 e pela reforma gerencial 

trouxe a necessidade de reestruturações sucessivas no sistema de controle interno. A primeira 

mudança estrutural ocorreu na STN com a segregação das funções de administração financeira 

das de controle e auditoria, ficando estas últimas a cargo da recém-criada Secretaria Federal de 

Controle – SFC (BRITO, 2015). 

   A mais marcante reestruturação da SFC ocorreu entre os anos de 1999 e 2000, quando 

foram extintas as CISETs, exceto as da Casa Civil, Ministério da Defesa e Ministério das 

Relações Exteriores, e suas estruturas foram integradas a SFC. Em seguida, o Decreto nº 

3.591/2000 regulamentou o SCI com funções e estrutura ainda vigentes. O SCI estabeleceu 

como técnicas de trabalho, para a consecução de suas finalidades, a auditoria e a fiscalização. 



23 

 

 
 

   A auditoria governamental é  uma especialização dentro do campo da auditoria, 

seguindo todos os seus princípios técnicos básicos, mas com peculiaridades quanto à aplicação 

e com sistemática específica (SÁ, 2002). Entende-se por auditoria do setor público  aquela que 

se refere às entidades de direito público, que não obedecem às regras do direito das sociedades 

e que têm, portanto, obrigações diferentes em matéria de informação financeira (COSTA, 

2008). 

   A função de auditoria ganhou bastante importância a partir da publicação do Decreto 

nº 3.591/2000, devido à obrigatoriedade de criação de departamentos de auditoria interna nos 

órgãos da administração indireta, como explícito no seu artigo 14: 

 

Art. 14.  As entidades da Administração Pública Federal indireta deverão 

organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o suporte necessário 

de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a gestão e 

racionalizar as ações de controle (BRASIL, 2000). 

 

   Em 2001, foi criada a Corregedoria-Geral da União, que em 2002 teve a Secretaria 

Federal de Controle Interno integrada à sua estrutura, e em 2003 foi transformada na CGU, 

tornando-se o órgão central do SCI. 

   No papel de órgão central, a CGU é responsável pela orientação normativa e pela 

supervisão técnica dos órgãos que compõem o SCI, portanto de todas unidades de auditoria 

interna do Poder Executivo Federal. O principal documento de orientação normativa é o Manual 

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa 

nº 01, de 06 de abril de 2001. 

  Marçola (2011) valoriza o papel das unidades de auditoria interna como importantes 

parceiras dos gestores públicos no exercício do controle interno e solução dos problemas dos 

órgãos púbicos, por esse motivo apresenta a proposta de criação de auditoria interna em todos 

os níveis da administração pública brasileira. 

   Sobre a evolução do controle interno no Brasil, Castro (2008) conclui que este passou 

por fases e modificou seu foco ao longo dos anos. O controle interno focado nos processos 

prevaleceu até o fim do regime militar, sendo gradualmente substituído pelo controle focado no 

resultado até 2001, por fim, o foco o controle interno, com a criação da CGU, passou a ser o 

combate a corrupção e a gestão de riscos. 

  Nesse contexto, o TCU realizou estudo sobre critérios gerais de controle interno na 

administração pública, concluindo pela relação entre a gestão de riscos e o controle interno na 

atualidade: “Controle, portanto, só tem significado e relevância quando é concebido para 
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garantir o cumprimento de um objetivo definido e só faz sentido se houver riscos de que esse 

objetivo não venha a ser alcançado” (TCU, 2009, p. 4). 

  A atuação do controle interno com foco na gestão de riscos passou a ser adotada pela 

CGU, órgão central do SCI, que passou a exigir, nos planejamentos anuais das unidades de 

auditoria interna da administração direta e indireta, por meio da Instrução Normativa nº 24, de 

17 de novembro de 2015, a realização de avaliação de riscos para seleção dos temas a serem 

auditados (BRASIL, 2015). 

   A tendência de aproximação do controle interno com a gestão de riscos também foi 

incorporada na administração pública federal por meio da Instrução Normativa Conjunta nº 1, 

de 10 de maio de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos e entidades do Poder 

Executivo federal adotarem medidas (BRASIL, 2016). 

 A descentralização da ação do controle interno por meio da atuação das unidades de 

auditoria interna somada ao foco na gestão de riscos são elementos que merecem destaque no 

atual cenário do controle interno. Assim, torna-se importante entender como a auditoria interna 

evoluiu até a abordagem do foco na gestão de riscos.  

 

 

2.2. Origem e evolução histórica da auditoria interna 

   

 A origem da auditoria é comumente  discutida entre os especialistas, apesar de não 

haver consenso sobre a data exata de seu surgimento. Segundo Sá (2002), há registros 

arqueológicos de inspeção e verificação na Suméria por volta de 4.500 a.C. Em data próxima, 

por volta de 4.000 a.C., afirma Ramamoorti (2003), historiadores acreditam que sistemas 

formais foram instituídos no Oriente Médio com objetivo de verificar o correto registro de 

receitas, desembolsos e arrecadação de impostos. 

 Boynton, Johnson e Kell (2002) destacam a preocupação com a auditoria das finanças 

públicas desde o Egito Antigo, onde autoridades providenciavam verificações independentes 

nos registros de arrecadações de impostos, enquanto na Grécia realizavam inspeções nas contas 

de funcionários públicos e em Roma comparavam gastos com autorizações de pagamentos. 

 Ramamoorti (2003) destaca também os indícios de atividade de auditoria nos sistemas 

de finanças públicas na Babilônia, Grécia, Império Romano e nas Cidades-Estado da Itália, 

onde os governantes estabeleceram sistemas de checagem para identificar erros de empregados 

incompetentes ou dispostos a cometer fraudes. Entretanto, Attie (2011) relata a origem da 
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atividade de auditoria somente no século XI, na Inglaterra, no período em que esta dominava o 

comércio marítimo e expandiu seus investimentos em diversos locais e países, passando a 

examinar os investimentos mantidos naqueles locais. 

 Sobre a auditoria, Barreto e Graef (2011) concluem que surgiu e evoluiu para atender 

às necessidades decorrentes da evolução do sistema capitalista. Conclusão corroborada por 

Madeira (2010), ao afirmar que o histórico avanço da auditoria é proporcional ao 

desenvolvimento do capitalismo e das organizações. 

 Attie (2011) complementa afirmando que a causa da evolução da auditoria foi o 

desenvolvimento econômico dos países e o crescimento econômico das empresas, gerando 

crescente complexidade na administração dos negócios e necessidade de verificação destas 

operações. 

 Com a Revolução Industrial ocorrida no século XIX, a auditoria em empresas ganha 

importância e passa a ser citada na legislação britânica, abrangendo as grandes empresas do 

setor industrial e de transporte. No início, os trabalhos de auditoria só podiam ser realizados 

por acionistas não-administradores, desde que autorizados pelos demais acionistas. Após 

alteração da legislação, permitiu-se que outras pessoas, não acionistas, também pudessem fazer 

o trabalho de auditoria. Nesse período surgiram empresas especializadas em auditoria 

independente, dentre elas a Delloite & Co e a Price Waterhouse & Co (BOYNTON; JOHNSON; 

KELL, 2002). 

 Paralelamente ao crescimento da auditoria externa, as organizações estruturaram 

departamentos de auditoria interna considerados como “olhos e ouvidos” dos gestores. Sua 

função primária focava em proteção contra fraudes, perda de dinheiro e outros ativos, mas 

rapidamente o escopo da auditoria interna foi expandido para verificação de quase todas as 

transações financeiras (RAMAMOORTI, 2003). 

   A queda da bolsa de New York, em 1929, ressaltou as deficiências no controle das 

demonstrações contábeis das companhias americanas e, a partir da necessidade retomada da 

confiança dos investidores nas informações divulgadas, foi demandada maior atuação da 

auditoria externa e interna nas empresas (BOYNTON; JOHNSON; KELL, 2002). 

  Com a criação da Security and Exchange Comission - SEC, em 1934, nos Estados 

Unidos, a profissão do auditor foi fortalecida, pois as grandes empresas que faziam transações 

comerciais por meio de ações na Bolsa de Valores foram obrigadas a utilizar serviços de 

auditoria para dar maior fidedignidade às suas demonstrações financeiras (CREPALDI, 2009). 

Segundo Ramamoorti (2003), em meados do século XX, com o crescimento da 

complexidade nos negócios, criou-se a necessidade de separar as atividades de verificações 
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meramente contábeis das verificações internas sobre as informações utilizadas pelos gestores 

para tomada de decisão. Gradualmente, a auditoria interna mudou o foco em transações 

financeiras para uma ênfase de auditoria de gestão e avaliação de controles internos. 

Almeida (2007) afirma que, por passar curto período de tempo na empresa e direcionar 

os trabalhos apenas para a análise das demonstrações contábeis, a auditoria externa era 

insuficiente para atender a alta administração das organizações. Diante da demanda por 

auditorias mais periódicas, com maior grau de profundidade e que incluíssem áreas não 

relacionadas à contabilidade, a auditoria interna foi implantada e cresceu em diversas 

organizações. 

O fortalecimento da atividade de auditoria interna induziu à fundação da primeira 

associação profissional de auditores internos, em 1941, o The Institute of Internal Auditors (IIA), 

com missão de promover os valores que a auditoria interna poderia agregar à gestão, além de 

estabelecer normas e padrões de auditoria interna. 

O IIA publicou o primeiro guia, denominado “Statement of the Responsibilities of the 

Internal Auditor” (Declaração das Responsabilidades do Auditor Interno), em 1947. A 

declaração não apresentou uma definição formal de auditoria, mas estabeleceu objetivos e 

escopo da auditoria interna focados em matérias financeiras (RAMAMOORTI, 2003). 

 A influência da criação do IIA é posta por Madeira (2010) como elemento fundamental 

no novo entendimento sobre o trabalho da auditoria interna. Os auditores internos deixaram de 

ser vinculados ao setor de contabilidade e acrescentaram a análise da eficácia e da efetividade 

da área administrativa em seus trabalhos. 

 Castanheiras (2007) afirma que a auditoria interna inicialmente trabalhou com viés 

puramente aplicado à informação contábil, mas a partir dos anos 1940 o enfoque da auditoria 

interna amplia-se e começa a trabalhar no formato de sistema de controles internos. 

 McNamee e Selim (1998) corroboram este entendimento ao propor que a primeira fase 

da auditoria interna, focada em revisão de procedimentos financeiros, foi encerrada em 1940. 

A segunda fase, com mudança de enfoque para a avaliação dos controles internos, iniciou em 

1941 e predominou até os anos 1980. 

 Ramamoorti (2003) destaca que, na revisão de 1957, a Declaração das 

Responsabilidades do Auditor Interno foi consideravelmente ampliada para incluir atividades 

voltadas para a gestão, tais como: revisão e avaliação do controle financeiro e operacional; 
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cumprimento das políticas, planos e procedimentos e planos estabelecidos; e avaliação do 

desempenho dos gerentes em cumprirem as responsabilidades definidas. 

 Ramamoorti (2003) afirma que diante da evolução da atuação da auditoria interna foram 

publicadas revisões da Declaração em 1971 e 1976. Em 1978, foram publicadas as Standards 

for the Professional Practice of Internal Auditing (Normas para a Prática Profissional de 

Auditoria Interna), que continham uma definição atualizada para a auditoria interna: 

 

Auditoria interna é uma atividade de avaliação independente estabelecida 

dentro da organização como um serviço para a organização. É um controle 

que avalia a adequação e eficácia dos outros controles. O objetivo da Auditoria 

Interna é assistir os membros da organização para o efetivo cumprimento de 

suas responsabilidades. Para tanto, a Auditoria Interna fornece análises, 

avaliações, recomendações, conselhos e informações concernentes às 

atividades por ela examinadas. O objetivo da auditoria inclui promover 

controles efetivos a custos razoáveis (RAMMAMORTI, 2003, p. 6). 
  

 Outro importante avanço na importância da auditoria interna ocorreu com a garantia da 

independência por meio de normas emitidas pelo IIA. O departamento de auditoria interna 

passou a ser subordinado diretamente à alta administração das organizações, aproximando-se 

da governança corporativa e abrangendo todas as áreas da organização (BARROS, 2007). 

  Segundo Ramamoorti (2003), o ambiente de negócios experimentou mudanças rápidas 

e revolucionárias com consequências para as organizações em todo o mundo. A maior 

competição global aumentou iniciativas de gestão de risco e os auditores internos foram vistos 

como o grupo mais qualificado de profissionais para ajudar neste processo. 

 McNamee e Selim (1998) afirmam que a partir dos anos 1990, as atividades das 

organizações passam a ser vistas como negócios baseados em riscos, provocando novas 

mudanças na atuação da auditoria interna, que deixa de focar na avaliação dos controles internos 

e passa a planejar suas ações baseada em princípios de gerenciamento de riscos. 

 Sobre a evolução das funções da auditoria interna ao longo do tempo, Castro (2009) 

explica que no início a auditoria interna tinha função de analisar transações visando inibir 

fraudes; a seguir, esteve focada na avaliação dos controles internos, com o objetivo de reduzir 

os erros; atualmente avalia os controles sob a ótica dos riscos, utilizando a avaliação dos riscos 

com a finalidade de otimizar o processo de gestão. 

 Diante da tendência internacional de destinar maior atenção à governança corporativa e 

gestão de riscos nas organizações, diversas entidades publicaram modelos de gestão de risco 

nos anos 1980 e 1990. O The Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission 

(COSO), em 1992, publicou o Internal Control – Integrated Framework, conhecido como 
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COSO I, que se tornou o modelo mais aceito mundialmente neste período. Em 1995, a 

Standards Australia e Standards New Zealand (AS/NZS) publicaram o AS/NZS 4360, também 

tratado como outra referência para processos de gestão de riscos. 

 Sob influência da mudança de atuação da auditoria interna e dos documentos sobre 

gestão de risco, o IIA (2004, p. 9) publicou uma atualização, ainda vigente, da definição de 

auditoria interna: 

 

Auditoria interna é uma atividade independente e objetiva que presta serviços 

de avaliação (assurance) e de consultoria e tem como objetivo adicionar valor 

e melhorar as operações de uma organização. A auditoria auxilia a 

organização a alcançar seus objetivos adotando uma abordagem sistemática e 

disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de 

gerenciamento de riscos, de controle, e governança corporativa (IIA, 2004, p. 

9). 

   

 Após o ano 2000, outras entidades publicaram variados modelos de gestão de risco. Em 

2001, A Financial Services Authority (FSA), do Reino Unido, publicou o FSA Handbook, guia 

com orientações e boas práticas para instituições financeiras.  Em 2002, A Federation of 

European Risk Managers Association (FERMA) publicou a FERMA, cartilha para difusão da 

disciplina de gestão de riscos na Europa.  

  Em 2004, foi atualizada a AS/NZS 4360, o COSO publicou o Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework, conhecido como COSO II, e a Her Majesty’s Treasury 

(HM Treasury), do Reino Unido, publicou o Orange Book, mais um guia sobre gestão de risco 

nas organizações.  

  Já em 2007, o Open Compliance and Ethics Group (OCEG) publicou o Red Book, um 

guia para implantação de programa que integra iniciativas em governança, riscos e compliance. 

Por fim, em 2009, a International Organization for Standartization (ISO) publicou a ISO 

31000:2009, que se tornou a principal norma de gestão de riscos no mundo. Dessa forma, 

incrementou-se o arcabouço teórico para atuação da auditoria interna baseada na gestão de 

riscos. 

 O foco na gestão de riscos torna-se bastante claro por meio dos objetivos e 

procedimentos definidos para a auditoria interna dispostos nas Normas Internacionais para a 
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Prática Profissional de Auditoria Interna atualizadas pelo IIA, em 2004, e revisadas em 2008 e 

2013.  

 

2.3. Normas internacionais de auditoria interna 

 

 O IIA divulga as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna 

desde 1978, sendo de 2013 a versão mais atualizada. Tais normas não têm caráter legal mas, 

segundo o IIA (2013), se o auditor interno estiver proibido de seguir, por força de lei, alguma 

parte das normas, ainda assim é necessária a conformidade com todas as demais partes das 

normas, além da divulgação da particularidade da situação. 

 As normas fornecem um método organizado de olhar para os princípios e procedimentos 

que fazem a auditoria interna uma atividade única, disciplinada e sistemática (PICKETT, 2005). 

Além de serem importantes para os auditores internos, elas também são bastante apreciadas 

pelos comitês de auditoria e pelos gestores por fornecer parâmetros de avaliação dos auditores 

internos e da atividade de auditoria interna na organização (MOELLER, 2009). 

 A estrutura das Normas é dividida entre Normas de Atributos, Normas de Desempenho 

e Normas de Implantação. Enquanto as Normas de Atributos e de Desempenho aplicam-se a 

todos os serviços de auditoria interna, as Normas de Implantação aplicam-se a tipos específicos 

de trabalhos de auditoria (IIA, 2013). 

 Esta divisão reflete o fato de que os auditores internos algumas vezes fazem trabalhos 

limitados exclusivamente à avaliação, enquanto outras vezes realizam trabalhos realcionados a 

consultoria (MOELLER, 2009). 

 As Normas de Atributos tratam das características de organizações e indivíduos que 

realizam atividades de auditoria (PICKETT, 2005). Segundo o IIA (2013), são organizadas em 

quatro itens: 1000 – Propósito, Autoridade e Responsabilidade; 1100 – Independência 

Organizacional; 1200 – Proficiência e Zelo Profissional Devido; e 1300 – Programa de 

Avaliação da Qualidade e Melhoria. 

 A Norma de Atributo 1000 estabelece que a organização deve formalizar um estatuto 

de auditoria interna, no qual devem estar definidos: o escopo das atividades de auditoria interna, 

a posição da auditoria interna dentro da organização; a natureza da relação do executivo chefe 
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de auditoria com o conselho; além de autorizar o acesso a registros, aos funcionários e às 

propriedades físicas relevantes ao desempenho do trabalho de auditoria (IIA, 2013). 

 A Norma de Atributo 1100 dispõe que a atividade de auditoria deve ser independente e 

os auditores internos devem ser objetivos ao executar seus trabalhos. A independência pode ser 

garantida com comunicação e interação direta entre o executivo chefe de auditoria e o conselho 

(IIA, 2013). 

 A independência significa que os gestores podem confiar plenamente nas conclusões e 

recomendações da auditoria, visto que são sempre subsidiadas por objetividade, imparcialidade 

e ética profissional (PICKETT, 2005). 

Auditores internos não devem ter qualquer outra função e, obviamente, nenhuma 

responsabilidade de gestão. Também não devem ser tendenciosos, nem serem influenciados 

emocionalmente ou politicamente por problemas que surgem na auditoria (GRIFFITHS, 2005). 

Seja em empresas privadas, organizações sem fins lucrativos ou órgãos públicos, a auditoria 

interna tem o dever de demonstrar independência organizacional (MOELLER, 2009). 

 A Norma de Atributo 1200 trata da necessidade de capacitação contínua dos auditores 

internos para que a equipe possua conhecimento suficiente para desempenhar eficazmente suas 

responsabilidades profissionais (IIA, 2013). 

 Devido ao conhecimento especializado na área auditada, frequentemente auditores 

internos são convidados a se transferir justamente para executar aquelas atividades auditadas, 

entretanto, este não pode ser o objetivo do auditor ao realizar o trabalho (MOELLER, 2009). 

  Por fim, a Norma de Atributo 1300 estabelece um programa de qualidade com 

avaliações periódicas internas e externas sobre o desempenho da atividade de auditoria interna, 

sendo as avaliações externas realizadas pelo menos uma vez a cada cinco anos. Os resultados 

das avaliações devem ser comunicados ao conselho (IIA, 2013). 

 Pickett (2005) afirma que a qualidade na atividade de auditoria interna está presente 

desde o conhecimento sobre o negócio e os clientes, passando por adoção de procedimentos 

eficazes e culminando com a adoção de uma cultura de desenvolvimento contínuo. 

 A alta administração só pode indicar a aderência da atividade de auditoria interna às 

normas do IIA se os resultados do programa de qualidade subsidiarem esta afirmação 

(MOELLER, 2009).   

 As Normas de Desempenho descrevem a natureza das atividades da auditoria interna e 

apresentam critérios de qualidade contra os quais o desempenho desses serviços é avaliado 

(MOELLER, 2009). Segundo o IIA (2013), são organizadas em sete itens: 2000 – 

Gerenciamento da Atividade de Auditoria Interna; 2100 – Natureza do Trabalho; 2200 – 
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Planejamento do Trabalho de Auditoria; 2300 – Execução do Trabalho de Auditoria; 2400 – 

Comunicação dos Resultados; 2500 – Monitoramento do Progresso; e 2600 – Comunicação da 

Aceitação de Riscos. 

 Ao publicar as normas, o IIA objetivou tornar bastante claro que a natureza do trabalho 

de auditoria interna incorpora tanto a avaliação dos controles quanto a avaliação da gestão de 

riscos (PICKETT, 2005). 

 Quanto à natureza do trabalho de auditoria interna, a Norma de Desempenho 2100 

explicita que o seu objetivo é contribuir na melhoria de três processos: governança, 

gerenciamento de riscos e controles (IIA, 2013). 

 As organizações que não desenvolverem sistemas efetivos para estes três elementos 

falharão a longo prazo e enfrentarão problemas a curto prazo com as questões regulatórias. 

Dessa forma, os auditores internos tornam-se importantes nas organizações por historicamente 

trabalharem com todos os elementos (PICKETT, 2005) 

 A auditoria interna deve avaliar a concepção, implementação e eficácia dos objetivos da 

empresa relacionadas com a ética. Também deve avaliar se os processos de governança 

sustentam e apoiam as estratégias e objetivos da organização (MOELLER, 2009). 

 Reforçando o paradigma de auditoria baseada em riscos, a Norma de Atributo 2120 

afirma que a atividade de auditoria interna deve avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria 

dos processos de gerenciamento de riscos e dispõe o seguinte: 

 

Determinar se os processos de gerenciamento de riscos são eficazes é um 

julgamento que resulta da avaliação do auditor interno quanto a se:  
- Os objetivos da organização dão suporte e estão alinhados com a missão da 

organização;  
- Os riscos significativos são identificados e avaliados;  
- Respostas apropriadas aos riscos são selecionadas de forma a alinhar os 

riscos com o apetite de risco da organização; e  
- Informações de riscos relevantes são capturadas e comunicadas de forma 

oportuna através da organização, permitindo que colaboradores, 

administração e conselho cumpram com suas responsabilidades (IIA, 2013, p. 

11).  

   

 A auditoria interna deve avaliar as exposições de risco relacionadas com a governança, 

as operações da organização e as normas de controle interno (MOELLER, 2009) 

 As principais áreas de risco devem ser constantemente observadas pela auditoria interna, 

assim como a gestão dos riscos relacionados. Caso a auditoria interna julgue que um risco 
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assumido é inaceitável ou bastante alto, a situação deve ser discutida e acordada com os gestores 

da área (GRIFFITHS, 2005).  

 Quanto ao planejamento de auditoria, o IIA (2013) orienta que o executivo chefe de 

auditoria deve estabelecer um plano baseado em avaliação de riscos documentada, realizada 

pelo menos anualmente, para determinar as prioridades de auditoria de forma consistente com 

as metas da organização. 

 Para cada trabalho de auditoria, os auditores internos devem desenvolver um plano, 

incluindo o escopo, objetivos , prazos e alocações de recursos (MOELLER, 2009). 

 O planejamento de auditoria leva em conta a estrutura de gerenciamento de riscos da 

organização, assim, caso não haja uma estrutura, o executivo chefe de auditoria deve realizar a 

avaliação de riscos com base em seu próprio julgamento, considerando também a opinião da 

alta administração e do conselho (GRIFFITHS, 2005). 

 Durante a etapa de execução do trabalho de auditoria, as normas enfatizam a necessidade 

de utilização de informações suficientes, confiáveis, relevantes e úteis para cumprir os objetivos 

estabelecidos na etapa de planejamento. A supervisão adequada dos trabalhos é requisito 

essencial para alcance do desempenho desejado (IIA, 2013). 

 A proximidade do departamento de auditoria interna com a alta administração é 

reforçada pelas normas de comunicação dos resultados, as quais estabelecem que as 

comunicações devem ser precisas, objetivas e tempestivas, evitando o uso de linguagem técnica 

desnecessária (IIA, 2013). 

 Na comunicação dos resultados, os auditores internos devem descrever os objetivos e 

escopo da auditoria, bem como as conclusões aplicáveis e recomendações. Há incentivo para 

que as áreas com desempenho satisfatório sejam indicadas durante as comunicações 

(MOELLER, 2009). 

 Finalizando o processo de auditoria, a etapa de monitoramento consiste em estabelecer 

e manter um sistema para monitorar e assegurar que as ações da administração tenham sido 

efetivamente implantadas ou que a administração tenha aceitado o risco de não realizar 

nenhuma ação (IIA, 2013). No caso de aceite de um risco incompatível com apetite para risco 
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da organização, o executivo chefe de auditoria deve discutir o risco com a administração, e, 

caso a questão não seja resolvida, o conselho deve ser comunicado (GRIFFITHS, 2005). 

 As Normas de Implantação, adicionalmente, são fornecidas para expandir as normas de 

Atributos e de Desempenho ao prover os requerimentos aplicáveis às atividades de consultoria 

(PICKETT, 2005). 

  A formação é um aspecto importante do desenvolvimento de auditores internos e deve 

ser cuidadosamente planejada, entretanto, constitui apenas um elemento do sistema global de 

gestão de recursos humanos das organizações (PICKETT, 2005). 

 Nesse sentido, o IIA oferece aos profissionais de auditoria a possibilidade de obtenção 

de certificações internacionais como forma de demonstrar o conhecimento e competência 

profissional em nível internacionalmente reconhecidos. As certificações são obtidas por meio 

de comprovação de experiência na área pretendida e aprovação nos exames aplicados pelo IIA 

para determinar o grau de conhecimento das práticas e atividades de auditoria interna. 

 São oferecidas pelo IIA seis diferentes certificações. O Certified Internal Auditor (CIA) 

é a certificação básica de auditoria interna e testa os conhecimentos sobre as normas 

internacionais de auditoria interna, riscos e controle. O Certified in Control Sel-Assessment 

(CCSA) é um título conferido aos especialistas na prática de autoavaliação de controles (IIA, 

2016). O Certified Financial Services Auditor (CFSA) é o certificado direcionado aos 

profissionais que atuam em instituições financeiras, cooperativas de crédito, companhias, 

agências regulatórias e outras instituições financeiras. O Certified Government Auditing 

Professional (CGAP) é uma certificação especializada para a prática de auditoria interna no 

setor público. Finalmente, o Certified in Risk Management Assurance (CRMA) é o certificado 

específico para auditores internos e profissionais de gerenciamento de riscos (IIA, 2016). 

 Além das Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna, o IIA 

elabora e divulga o Código de Ética, as Orientações de Implantação, os Guias Práticos e as 

Declarações de Posicionamento. 

 

 

2.4. Normas brasileiras de auditoria interna 

 

 O IIA-Brasil adota integralmente as Normas Internacionais para a Prática Profissional 

de Auditoria Interna. De forma complementar, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

emitiu normas acerca da auditoria interna e da atuação do auditor interno, são elas, 



34 

 

 
 

respectivamente: Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC TI 01, aprovada pela Resolução 

CFC nº 986/2003; e NBC PI 01, aprovada pela Resolução CFC nº 781/1995. 

 A NBC TI 01 trata da auditoria interna e esclarece que pode ser exercida tanto nas 

pessoas jurídicas de direito público, interno e externo, quando nas pessoas jurídicas de direito 

privado. Como finalidade, deve agregar valor ao resultado da organização, contribuindo com o 

aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos (CFC, 2012). 

 Apesar de tratar de temas semelhantes às normas do IIA, as normas do CFC destacam 

o papel da auditoria interna na prevenção e na comunicação de fraudes e erros, sendo este 

definido como ato não-intencional de omissão, desatenção, desconhecimento ou má 

interpretação de fatos, enquanto aquele caracteriza-se pela intencionalidade e omissão ou 

manipulação de fatos (CFC, 2012). 

 Especificamente para o setor público brasileiro, há normas diferentes para os poderes 

executivo, judiciário e legislativo, assim como há normas diferentes no âmbito federal, estadual 

e municipal. No presente trabalho, serão apresentadas somente as normas aplicáveis à auditoria 

interna no poder executivo federal. 

 O Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, aprovado pela 

Instrução Normativa nº 01, de 06 de abril de 2001, é o principal documento de orientação 

normativa para a atividade de auditoria interna no âmbito do poder executivo federal. O 

Capítulo X desta instrução normativa traz como finalidades básicas da auditoria interna o 

fortalecimento da gestão, a racionalização das ações de controle e o apoio aos órgãos do SCI 

(BRASIL, 2001).  

 O fortalecimento da gestão consiste em agregar valor à gestão da ação governamental, 

contribuindo para o cumprimento das metas, a comprovação da legalidade e a avaliação dos 

resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão. A racionalização das ações 

de controle objetiva eliminar ações de auditoria em duplicidade no Âmbito do SCI, assim como 

executar novas auditorias em temas não abordados. O apoio ao SCI consiste no fornecimento 

periódico de informações sobre os resultados dos trabalhos realizados, bem como no 

atendimento das solicitações de trabalhos específicos (BRASIL, 2001). 

 O Manual do SCI estabeleceu um marco na busca pela independência das auditorias 

internas ao exigir vinculação direta ao conselho de administração ou órgão com atribuições 

equivalentes. Além disso, também por estabelecer a necessidade de submeter a nomeação ou 

exoneração do titular de auditoria interna à aprovação do conselho de administração ou órgão 

equivalente, e posterior aprovação pela CGU (CASTRO, 2008). 
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  A CGU também emitiu instruções normativas para orientar o planejamento das 

auditorias, por meio do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), e a 

elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT). A primeira 

normatização sobre os temas ocorreu com a publicação das Instruções Normativas nº 07, de 29 

de dezembro de 2006, e nº 01, de 03 de janeiro de 2007, que apresentavam foco na legalidade 

dos processos. 

Em 2015, as instruções normativas supracitadas foram revogadas pela publicação da 

Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, que já apresenta viés para o 

planejamento e execução das atividades de auditoria com foco na gestão de riscos.  A 

importância da consideração do gerenciamento de riscos torna-se evidente na obrigatoriedade 

de elaboração de matriz de risco para seleção de temas a serem auditados: 

 

Art. 4º O PAINT conterá, no mínimo: 

I - relação dos macroprocessos ou temas passíveis de serem trabalhados, 

classificados por meio de matriz de risco, com a descrição dos critérios 

utilizados para a sua elaboração; 

II - identificação dos macroprocessos ou temas constantes da matriz de risco, 

a serem desenvolvidos no exercício seguinte, considerando o prazo, os 

recursos disponíveis e os objetivos propostos; e 

[...] 

§ 1º A matriz de risco conterá o resultado da análise dos riscos associados a 

um macroprocesso ou tema, em termos de impacto e de probabilidade, que 

possam vir a afetar os objetivos do órgão ou entidade pública (BRASIL, 2015) 

 

Na definição de requisitos mínimos para elaboração do RAINT, a Instrução Normativa  

nº 24/2015 exige a análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos, 

indicando as áreas que apresentam falhas relevantes e as ações para mitigação dos riscos delas 

decorrentes. Portanto, novamente estão presentes elementos de auditoria com foco em gestão 

de riscos (BRASIL, 2015). 

 A ausência de matriz de risco no planejamento de auditoria foi apontada no estudo 

realizado por Brito (2013), revelando que apenas 25,71% dos Institutos Federais utilizou matriz 

de risco para priorizar as ações de auditoria a serem realizadas no ano de 2012. Sendo assim, a 

obrigatoriedade de elaboração de matriz de risco e considerar a gestão de riscos no 

planejamento das atividades de auditoria interna apresenta-se como indutora da convergência 

às práticas de auditoria interna definidas pelas normas do IIA. 
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2.5. Gestão de riscos 

 

O conceito de risco é trabalhado por diversos autores e instituições. Bernstein (1996) 

ensina que a palavra risco deriva do italiano risicare, termo que tem origem no latim risicu ou 

riscu, e significa “ousar”. O autor afirma que apesar de indícios históricos de preocupação com 

os riscos na Grécia Clássica e no Império Romano, a intencionalidade de administrar os riscos 

é matéria tipicamente moderna. 

 Tradicionalmente a noção de risco está associada como a possibilidade de algo não dar 

certo. Nesse sentido, o COSO (2007, p. 16) definiu que “o risco é representado pela 

possibilidade de que um evento ocorrerá e afetará negativamente a realização dos objetivos”. 

 Entretanto, a FERMA (2003) afirma que a gestão de riscos é cada vez mais identificada 

por dizer respeito aos aspectos positivos e negativos do risco, visto que o simples fato de existir 

atividade é o suficiente para existir possibilidade de eventos ou situações cujas consequências 

constituem oportunidades para obter vantagens ou ameaças para atingir os objetivos. No The 

Orange Book, risco é definido como “a incerteza do resultado de ações e eventos, seja 

oportunidade positiva ou ameaça negativa” (HM TREASURY , 2004, p. 9). 

 O IIA (2004, p. 23) define risco como “a incerteza de um evento superveniente que 

possa ter impacto na consecução dos objetivos. O risco é medido em termos de consequências 

e de probabilidades”. A mensuração do risco também está presente na definição trazida pelo 

AS/NZS (2004) de que risco é a possibilidade de algo acontecer que terá um impacto sobre os 

objetivos e é medido em termos de consequências e probabilidades. 

 Os conceitos já expostos corroboram com a definição de risco de diversos autores. 

Jorion (1998) afirma que risco é a probabilidade de acontecerem resultados inesperados, 

enquanto Freitas (2002, p. 42) diz que o risco “consiste na probabilidade de que um evento 

indesejado venha a ocorrer associada às consequências desse evento”. Por sua vez, Xavier 

(2010, p.202) define risco como “todo evento superveniente e adverso, previsível ou não, que 

possa interferir na consecução dos objetivos institucionais e/ou estratégias de uma 

organização”. 

 Cardoso (2013) defende que proteger-se contra todos os riscos é impossível, porque 

qualquer oportunidade invariavelmente acarreta riscos. Madeira (2010) complementa ao 

afirmar que a gestão dos riscos não tem como finalidade eliminar os riscos, pois não se trata de 

um processo que tenta evitá-los, mas sim de gerenciá-los enquanto existentes nas atividades da 

entidade.  
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2009, p. 2) define, de forma 

genérica, a gestão de riscos como “as atividades coordenadas para dirigir e controlar uma 

organização no que se refere a riscos”. A FERMA (2003, p. 3) afirma que a gestão de riscos é 

um elemento central na gestão estratégica de qualquer organização e a define como “o processo 

através do qual as organizações analisam metodicamente os riscos inerentes às respectivas 

atividades, com o objetivo de atingirem uma vantagem sustentada em cada atividade individual 

e no conjunto de todas as atividades”. 

De acordo com Beja (2004) a gestão de riscos significa tomar ações corretivas para 

mudar a probabilidade de ocorrência dos riscos de forma a aumentar a probabilidade de 

ocorrência de resultados positivos e diminuir as ocorrências de resultados negativos. 

O viés estratégico adotado na gestão de riscos é o que diferencia a chamada “gestão 

integrada de riscos” da abordagem tradicional de riscos, baseada em diversos silos dentro da 

mesma entidade. Nesse contexto, a gestão integrada de riscos é vista como uma evolução da 

abordagem tradicional de riscos (FERRO, 2015). 

Segundo Santos (2013), a principal diferença entre o processo de gestão integrada de 

riscos e as outras formas tradicionais de gestão de riscos é que aquele adota uma perspectiva 

que coordena a gestão de riscos ao longo de toda a organização, em vez de cada área da 

organização gerir os seus próprios riscos. 

O COSO (2004, p. 17) define gestão integrada de riscos nos seguintes termos: 

  

Gerenciamento Integrada de Riscos é o processo conduzido pelo Conselho de 

Administração, pela diretoria executiva e pelos demais funcionários, aplicado 

no estabelecimento de estratégias formuladas para identificar, em toda a 

organização, eventos em potencial, capazes de afetar a referida organização, 

e administrar os riscos para mantê-los compatíveis com o seu apetite a risco e 

possibilitar garantia razoável de cumprimento dos objetivos da entidade 

(COSO, 2004, p. 17). 

 

 

 O principal objetivo da gestão de riscos é que a entidade não receba o impacto negativo 

dos riscos. Uma gestão eficaz dentro da entidade garante que os riscos não passarão 

despercebidos, sendo possível sua identificação, mensuração e posterior controle (PINHO; 

BEZERRA, 2015). 

  Uma metodologia própria que permita associar a atividade de auditoria interna ao 

arcabouço global de gestão de riscos da organização propiciará que a organização ateste a 

adequabilidade da sistemática implementada no gerenciamento dos riscos corporativos às 

demandas organizacionais (DALTRO, 2008). 
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 Quanto à implementação da gestão de riscos, Cicco (2007) enfatiza que as organizações 

têm diferentes graus de maturidade na gestão de riscos, conforme classificação apresentada no 

Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Classificação quanto ao grau de maturidade na gestão de risco 

Ingênuo Nenhuma abordagem formal desenvolvida para gestão de riscos. 

Consciente Abordagem para a gestão de riscos dispersa em alguns setores da instituição. 

Definido Estratégia e políticas implementadas e comunicadas. 

Gerenciado Abordagem corporativa para a gestão de riscos implementada e submetida a 

avaliações. 

Habilitado Gestão de riscos completamente incorporada a todas às operações. 

Fonte: Cicco (2007) 

 

 O grau de maturidade na gestão de riscos é uma escala bastante prática, mas que não 

consta oficialmente nas metodologias de gestão de riscos consideradas como referências 

internacionais. Na administração pública, este tema ainda é bastante incipiente, sendo citado na 

legislação apenas a partir de 2016. 

   

2.6. Metodologias de gestão de riscos 

 

Diante da importância da gestão de riscos nas organizações públicas e privadas, 

renomadas entidades elaboraram metodologias para estruturar o processo de gestão de riscos. 

Segundo Macieira (2008), estes modelos representam um papel importante na divulgação 

ampla para o reconhecimento de práticas eficazes e eficientes na gestão de riscos. Dentre os 

modelos de gestão de risco já citados neste trabalho serão destacados: COSO I, COSO II e ISO 

31000. 

 O COSO foi criado nos Estados Unidos em 1985, inicialmente com o objetivo de estudar 

as causas da ocorrência de fraudes financeiras e contábeis. Posteriormente, passou a focar nos 

controles internos e, mais recentemente, desenvolveu trabalhos acerca da gestão de riscos. 

Em 1992, o COSO publicou o Internal Control – Integrated Framework (COSO I), obra 

sobre procedimentos de controles internos que se tornou referência internacional e é 

reconhecida como uma estrutura modelo para desenvolvimento, implementação, condução e 

avaliação do controle interno (COSO, 2013).  

Muitos profissionais não entendem completamente o significado de controle interno e 

alguns chegam a entendê-lo como papéis e burocracias desnecessárias. Nesse viés, O COSO I 
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é uma ferramenta essencial para compreender controles internos e para assessorar no 

cumprimento de obrigações relacionadas aos controles internos (MOELLER, 2009). 

A publicação do COSO I foi importante para disseminar o conceito de controles internos 

nas organizações, introduzindo conceitos básicos para a posterior abordagem integrada dos 

temas relacionados à governança corporativa e à gestão de riscos (PICKETT, 2005). 

Apesar de não tratar especificamente sobre gestão de riscos, a avaliação de riscos está 

presente dentre os cinco componentes de gestão dos controles internos: ambiente de controle; 

avaliação de riscos; atividades de controle; informação e comunicação; e atividades de 

monitoramento. 

Reconhecendo as significativas transformações pelas quais passaram os ambientes 

operacionais e corporativos nos vinte anos posteriores à publicação do COSO I, foi publicada 

versão atualizada da obra em 2013.  A nova versão mantém a definição central de controle 

interno e seus cinco componentes, tendo como maior inovação a formalização de conceitos 

fundamentais, introduzidos na estrutura original por meio de dezessete princípios distribuídos 

nos cinco componentes (COSO, 2013).   

Com a maior atenção dada à gestão de riscos nos anos 1990, o COSO entendeu ser 

necessário elaborar uma estratégia capaz de identificar, avaliar e administrar riscos. Desse 

modo, em 2004, foi apresentada a obra Enterprise Risk Management – Integrated Framework, 

conhecido como COSO II (COSO, 2007). 

 O COSO II diferencia-se da versão anterior por expandir o controle interno e estender 

esse controle à gerência de riscos da organização por meio de uma estrutura integrada 

(MOELLER, 2009).  Na versão de 2004, são apresentados apenas sete componentes, já na 

atualização do sumário executivo de 2007 mais um componente é acrescido, formando a 

estrutura integrada com oito componentes listados no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Componentes da gestão de risco no COSO II 

Ambiente 

interno 

O ambiente interno compreende o tom de uma organização e fornece a base pela qual 

os riscos são identificados e abordados pelo seu pessoal, inclusive a filosofia de 

gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a integridade e os valores éticos, além do 

ambiente em que estes estão. 

Fixação de 

objetivos 

Os objetivos devem existir antes que a administração possa identificar os eventos em 

potencial que poderão afetar a sua realização. O gerenciamento de riscos 

corporativos assegura que a administração disponha de um processo implementado 

para estabelecer os objetivos que propiciem suporte e estejam alinhados com a 

missão da organização e sejam compatíveis com o seu apetite a riscos 

Identificação de 

eventos 

Os eventos internos e externos que influenciam o cumprimento dos objetivos de uma 

organização devem ser identificados e classificados entre riscos e oportunidades. 

Essas oportunidades são canalizadas para os processos de estabelecimento de 

estratégias da administração ou de seus objetivos 
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Avaliação de 

riscos 

Os riscos são analisados, considerando-se a sua probabilidade e o impacto como base 

para determinar o modo pelo qual deverão ser administrados. Esses riscos são 

avaliados quanto à sua condição de inerentes e residuais 

Respostas aos 

riscos 

A administração escolhe as respostas aos riscos - evitando, aceitando, reduzindo ou 

compartilhando – desenvolvendo uma série de medidas para alinhar os riscos com a 

tolerância e com o apetite a risco 

Atividades de 

controle 

Políticas e procedimentos são estabelecidos e implementados para assegurar que as 

respostas aos riscos sejam executadas com eficácia 

Informação e 

comunicação 

As informações relevantes são identificadas, colhidas e comunicadas de forma e no 

prazo que permitam que cumpram suas responsabilidades. A comunicação eficaz 

também ocorre em um sentido mais amplo, fluindo em todos níveis da organização 

Monitoramento A integridade da gestão de riscos corporativos é monitorada e são feitas as 

modificações necessárias. O monitoramento é realizado através de atividades 

gerenciais contínuas ou avaliações independentes ou de ambas as formas 

Fonte: COSO (2007) 

 

 Pickett (2005) destaca que o COSO II faz referência explícita ao papel da auditoria 

interna ao sugerir que os auditores internos desempenham papel fundamental na avaliação da 

eficácia e recomendação de melhorias à gestão de riscos. 

 Os auditores internos devem usar o gerenciamento de riscos ao decidir quais áreas 

selecionar para seus trabalhos e também no momento de avaliar a adequação das evidências de 

auditoria (MOELLER, 2009). 

Por fim, o COSO (2007) ressalta que a eficácia do processo de gestão de riscos depende 

da presença e do adequado funcionamento dos oito componentes, considerando também a 

inexistência de fraquezas significantes em qualquer um dos componentes e atestando que os 

riscos estão enquadrados no apetite a risco da organização. 

Com objetivo de padronizar conceitos existentes em diversas metodologias de gestão 

de riscos, a ISO publicou, em 2009, a ISO 31000:2009 Risk management – Principles and 

guidelines, documento passível de utilização por parte de qualquer entidade (ISO, 2009). 

A norma estabelece sete fases para o processo de gestão de riscos, sendo bastante 

semelhante aos componentes apresentados pelo COSO II. O Quadro 4 permite visualizar esta 

comparação: 

     

Quadro 4 – Comparativo dos componentes da gestão de riscos em três modelos 

COSO I COSO II ISO 31000 

Ambiente de controle Ambiente interno Estabelecimento do contexto 

Avaliação de riscos Fixação de objetivos Identificação dos riscos 

Atividades de controle Identificação de eventos Análise dos riscos 

Informação e Comunicação Avaliação de riscos Avaliação de riscos 

Atividades de monitoramento Resposta aos riscos Tratamento de riscos 

 Atividades de controle Monitoramento e revisão 

 Informação e comunicação Comunicação e consulta 

 Monitoramento  

Fonte: Adaptado de COSO (2007), COSO (2013) e ABNT (2009). 
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Foi lançada em caráter complementar, em 2010, a norma ISO 31010 (Risk Management 

– Risk assessment techniques), que objetiva fornecer orientações sobre a definição e aplicação 

de técnicas e de uma sistemática para avaliação de riscos. 

A norma contempla modelos e práticas aplicáveis para gerir riscos em organizações 

públicas ou privadas. Tornou-se referência internacional por tratar riscos com uma visão 

generalista e independente, aplicável em qualquer setor econômico. 

2.7. Auditoria baseada em risco 

 

 A ABR é o desenvolvimento mais emocionante e significativo da história da profissão 

de auditoria interna e tem potencial para alavancar a níveis altíssimos a reputação e o valor 

agregado pela profissão (GRIFITHS, 2005). 

 Griffiths (2005, p. 5) apresenta um conceito simples para a ABR: “Auditoria baseada 

em risco se caracteriza por ser um conjunto de processos, abordagens e metodologias que 

buscam focar o trabalho naquilo que realmente importa para a entidade”. Cicco (2007) define 

a ABR como uma metodologia que fornece garantia de que o arcabouço de gestão de riscos 

está operando conforme requerido pelo conselho. 

  Segundo o IIA (2013), ABR é uma metodologia que associa a auditoria interna ao 

arcabouço global de gestão de riscos de uma organização. Definição corroborada por Pinho e 

Bezerra (2015), ao entenderem que a ABR atua emitindo opinião a respeito do tratamento dos 

riscos para os gestores da entidade, de modo que decisões possam ser tomadas com base nesta 

avaliação. 

O IIA destaca quais funções a auditoria interna deve executar e de quais deve se abster 

no gerenciamento de riscos. Assim, cabe à auditoria interna: avaliar os processos de 

gerenciamento de risco; assegurar que os riscos estão sendo avaliados corretamente; avaliar os 

relatórios sobre key risks (chaves de risco); revisar e acompanhar o gerenciamento dos key risks; 

facilitar a identificação e avaliação de riscos; treinar a gerência para responder aos riscos; 

consolidar as diversas informações sobre riscos; promover o estabelecimento e manutenção de 

processos de gestão de risco. Entretanto, a auditoria não deve: fixar os níveis de risco aceitáveis; 

impor processos de gestão de risco; representar a gerência em relação a riscos; tomar decisões 

em relação a aceitar riscos; e responsabilizar-se pela gestão de riscos (IIA, 2004). 

Pode-se considerar a ABR como uma evolução da auditoria tradicional. Enquanto a 

última tem como foco a avaliação do sistema de controle interno da organização, a primeira 
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concentra seus esforços na avaliação da postura da administração das entidades perante os 

riscos. A mudança é profunda, uma vez que a auditoria deixa de ser reativa para assumir uma 

postura preventiva (POMMERENING; BENCKE, 2011). 

A auditoria tradicional baseia-se na avaliação da entidade e dos seus controles, sendo 

os testes aplicados a todos os controles, objetivando inspecionar e detectar possíveis problemas 

na rotina da entidade. Enquanto a ABR aplica testes em processos cujos riscos foram 

identificados no levantamento de informações, sendo esses testes focalizados nos controles que 

minimizam os riscos relevantes, visando antecipar e prevenir riscos de negócios na origem 

(PINHO; BEZERRA, 2015). 

 McNamee e Selim (1998) apresentaram as diferenças entre a auditoria tradicional e a 

ABR, ressaltando as diferenças quanto ao foco de cada modelo no Quadro 5 : 

 

Quadro 5 – Diferenças entre auditoria tradicional e auditoria baseada em riscos 

Área de Auditoria Auditoria tradicional Auditoria baseada em riscos 

Foco da auditoria Sistema de controles internos Risco de negócio 

Foco do teste Atividades de controle Atividades de mitigação de todos os 

riscos 

Foco do relatório Eficiência e eficácia do controle 

interno 

Adequação e eficácia da mitigação 

do risco 

Resultados da auditoria Controle novo ou melhorado Mitigação de risco apropriada 

Fonte: McNamee e Selim (1998) 

 

Dentre as diferenças apresentadas, Pommerening e Bencke (2011) acreditam que o foco 

nos riscos de negócio da ABR é grande diferença para a auditoria tradicional, que mantinha o 

foco nos controles internos.  

Quantos aos benefícios de implantação da ABR, a metodologia é considerada mais 

eficiente porque avalia as áreas de maior risco, ao invés de uma análise exclusiva, como a área 

financeira, por exemplo, o que pode não representar um risco elevado (GRIFFITHS, 2005; 

CASTANHEIRA, 2007). 

Avaliação top-down é outro benefício da ABR quando comparada à auditoria tradicional. 

Esta atua nas operações bases da entidade, portanto, enfocada de baixo para cima, enquanto a 

ABR utiliza um enfoque top-down, de cima para baixo, fazendo uma análise estratégica e tática 
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dos negócios e dos objetivos da entidade, proporcionando, com isso, um salto em valor para a 

auditoria (PINHO; BEZERRA, 2015).  

Nesse sentido, a ABR possibilita que a auditoria interna tenha uma visão integrada da 

instituição em detrimento de uma visão departamentalizada, contribuindo para o alcance dos 

objetivos da organização, ao invés de apenas atuar no aperfeiçoamento dos controles internos 

de forma dispersa em cada departamento (POMMERENING; BENCKE, 2011). 

Em estudo sobre a implantação da ABR no Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 

Madeira (2010) identificou cinco principais aspectos de melhoria observados pelos auditores 

internos do BNB: eficácia do processo de auditoria; conhecimento dos controles; conhecimento 

dos riscos; gerenciamento das recomendações; redução dos custos do trabalho da auditoria. 

Conclui, por conseguinte, que a metodologia ABR possibilita ganho de eficácia nos trabalhos, 

aliada à perspectiva de redução nos custos de execução das auditorias. 

A partir do maior conhecimento sobre os controles e riscos, é relativamente fácil de 

identificar os processos mais importantes da organização, possibilitando elaborar um 

planejamento de auditoria que priorize ações nestas atividades consideradas mais importantes 

(GRIFFITHS, 2005). 

Os relatórios elaborados pela metodologia ABR são mais facilmente aceitos pelos 

gestores, visto que não apontam diretamente seus erros, mas apresentam uma visão mais global 

de toda a entidade e seus processos (CICCO, 2007).  

Ao apontar medidas preventivas, em lugar de medidas corretivas, os relatórios tornam-

se mais agradáveis aos gestores e promovem menor atrito com os auditados e maior 

aproximação com a alta administração (POMMERENING; BENCKE, 2011). 

Essa atuação conjunta da auditoria interna com a alta administração torna as respostas 

aos riscos mais eficazes e induzem ao monitoramento do processo de gestão de riscos para 

garantir que continue operando com alta eficácia (CICCO, 2007). A partir da metodologia ABR, 

o papel da auditoria interna tornar-se-á ainda mais importante na eficiência da gestão de riscos 

nas organizações (KARAGIORGOS et al, 2010). 

A ausência de processo adequado de gestão de riscos é a principal dificuldade de 

implantação da ABR citada por Pinho e Bezerra (2015), Grifiths (2005) e Pommerening e 

Bencke (2011). Também recebe destaque a baixa maturidade de gestão de riscos como fator 

dificultador na implantação da ABR na instituição, pois, na falta de uma política de gestão de 

riscos formalmente emitida pela organização, caberá à auditoria interna realizar avaliação de 

riscos por métodos alternativos (MADEIRA, 2010; BENLI; CELAYIR, 2014). Já Cicco (2007) 
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chega a afirmar que só é possível implantar a ABR em organizações com nível de maturidade 

habilitado ou gerenciado. 

Nas entidades em que a gestão de riscos não é madura, a ABR colabora com a sua 

implantação, auxiliando na identificação, medição e priorização dos riscos. Enquanto onde a 

gestão de riscos já está consolidada, a ABR certifica a direção da empresa de que a estrutura 

disponibilizada para combater os riscos está atuando de forma razoável (POMMERENING; 

BENCKE, 2011). 

Anteriormente citada como benefício da implantação da ABR, a aproximação dos 

auditores internos com os gestores torna-se um desafio quando passa a reduzir a independência 

da função da auditoria interna (GRIFFITHS, 2005). 

Sobre os fatores comportamentais, Griffiths (2005) afirma que a resistência à mudança 

no foco das auditorias ocorre tanto com auditores internos quanto com os gestores. A natural 

resistência à mudança causa falta de envolvimento dos indivíduos interessados e falta de apoio 

da alta administração, nestes casos é recomendável a realização de reciclagens quanto à visão 

de riscos e controles visando a sensibilização de gestores e auditores (CICCO, 2007). 

A utilização de padrões subjetivos de avaliação e a necessidade de conhecimento sobre 

objetivos, estratégias, mapeamento de processos e gestão de riscos exigem que os auditores 

sejam mais especializados e, portanto, torna a capacitação técnica dos auditores um grande 

desafio para a implantação da ABR (MADEIRA, 2010; POMMERENING; BENCKE, 2011). 

Madeira (2010), em sua pesquisa já citada sobre a implantação da ABR no BNB, 

concluiu que os principais desafios à implantação da metodologia são ligados à execução das 

atividades de auditorias, com destaque para ausência de sistema informatizado para gerir as 

ações de auditoria, ausência de instrumentos e papéis de trabalho específicos para o foco em 

riscos e dificuldades na padronização nos trabalhos da equipe. 

Por fim, a mudança para a metodologia ABR também apresenta dificuldades normativas. 

Borges, Diel e Fernandes (2015) citam a dificuldade de adequação aos aspectos legais vigentes 

nas diferentes atividades do setor público e do setor privado, enquanto Madeira (2010) cita a 

dificuldade de aderência às normas internas da organização e às normas internacionais de 

auditoria. 

2.8 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

 

 A estrutura atual da educação superior no Brasil foi formalizada e normatizada na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Base Nacional de 1996 e numa série de 
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decretos oficiais e resoluções do Conselho Nacional de Educação. A Constituição Federal 

também garante a gratuidade do ensino nas instituições de ensino superior públicas, seja no 

âmbito federal, estadual ou municipal. 

 As IFES são vinculadas ao Ministério da Educação (MEC), e obedecem ao princípio de 

indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, conforme o artigo 207, da 

Constituição Federal de 1998. Elas são regidas pela legislação federal de ensino superior, pelos 

seus Estatutos, pelos Regimentos Gerais e por Resoluções emanadas de seus Conselhos 

Superiores. 

 Atualmente há 104 IFES brasileiras, sendo 63 universidades federais e 41 instituições 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, estas últimas criadas em 

2008 e equiparadas às universidades federais quanto à regulação, avaliação e supervisão dos 

cursos de educação superior. 

 A história da criação de universidades no Brasil revela considerável resistência por 

Portugal e por parte dos brasileiros. A primeira tentativa de criar uma universidade brasileira 

ocorreu ainda no século XVI por iniciativa dos jesuítas. Registra-se ainda tentativas durante a 

Inconfidência Mineira e no período de transferência da sede da Monarquia para o Brasil. A 

partir de 1808 são criados cursos e academias para formar profissionais para o Estado, a 

exemplo do Curso Médico de Cirurgia na Bahia e da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica no 

Rio de Janeiro. Somente em 1920 foi criada a primeira universidade brasileira, a Universidade 

do Rio de Janeiro, por meio da justaposição de três escolas tradicionais: Escola Politécnica do 

Rio de Janeiro, Escola de Medicina do Rio de Janeiro e a Faculdade Livre de Direito (FÁVERO, 

2006). 

 O ensino superior por passou diversas mudanças na década de 1930 e por uma reforma 

no ano de 1968, seguida por adequações com a aprovação da Lei de Diretrizes e Base Nacional 

de 1996 e pelo Plano Nacional de Educação em 2001. Até 2008, somente as universidades 

federais eram consideradas IFES, então a partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

foi instituída a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, composta por 

38 institutos federais, 2 Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), uma universidade 

tecnológica e o Colégio Dom Pedro II. 

 Apesar da criação recente, as instituições componentes da Rede Federal Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica tem origem em período próximo às universidades 

federais. Em 1909, Nilo Peçanha, assume a Presidência da República dos Estados Unidos do 

Brasil e por meio do Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, instituiu as Escolas de 

Aprendizes Artífices (EAA). Dessa forma, foram instaladas 19 (dezenove) escolas distribuídas 
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nas capitais, com exceção de duas que não se situavam na capital, a de Campos, no Estado do 

Rio de Janeiro, e a de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul. Tinham como objetivo a oferta 

de ensino profissional primário gratuito. 

Através da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, as Escolas de Aprendizes são 

transformadas em Liceus Profissionais, destinados à propagação do ensino profissional de todos 

os ramos e graus no país. Em 1942, com as mudanças da criação de leis voltadas para 

reorganização do ensino, os Liceus passam a ser denominados de Escolas Industriais e Técnicas 

(EIT). Já em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas (EIT) passam a se chamar Escolas Técnicas 

Federais (ETF), transformadas em autarquias, auferem autonomia didática e de gestão. 

Nesse contexto, no mesmo período constituiu-se uma rede de escolas agrícolas 

denominadas de Escolas Agrotécnicas Federais (EAF), com base no modelo de escola fazenda. 

Inicialmente vinculadas ao Ministério da Agricultura, em 1967 passam de escolas fazendas para 

o então Ministério da Educação e Cultura, tornando-se escolas agrícolas. 

Outra reforma na institucionalidade da educação profissional ocorreu com a Lei nº 6.545, de 30 

de junho de 1978, transformando as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET).  

No governo José Sarney (1985-1989) estabeleceu-se o Programa de Expansão e 

Melhoria do Ensino Técnico – PROTEC, quando foram criadas as Unidades de Ensino 

Descentralizada (UNED), que seriam integradas à Rede Federal. As UNEDs estariam 

vinculadas a um CEFET, a uma Escola Técnica Federal ou Escola Agrotécnica Federal, 

mantendo dependências administrativas, pedagógicas e financeiras. Os objetivos principais 

com essas unidades seriam a expansão do ensino tecnológico ao interior dos Estados e o 

atendimento às necessidades de cada região, evitando o êxodo rural. Por fim, houve a 

transformação dos CEFET em institutos federais em 2008, equiparando-os às universidades 

federais. 

Segue o resumo dessa trajetória: O início do ensino profissional, com as Escolas de 

Aprendizes e Artífices (1909) para as classes mais baixas, transformadas em Liceus 

Profissionais (1937), posteriormente tituladas de Escolas Industriais e Técnicas (1942). Nova 

transformação, em 1959, para Escolas Técnicas e, em paralelo, o crescimento de escolas 

agrícolas. Em 1978, grandes avanços com a mudança para Centros Federais de Educação 

Tecnológica e, com a expansão, a necessidade de nova mudança, então, eis que surge um novo 

nome com uma estrutura diferenciada, “os Institutos Federais” (2008). 
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3. METODOLOGIA 

 

  Esta pesquisa objetiva aplicar um questionário com auditores internos para identificar 

desafios, benefícios e a melhor forma de implantar a auditoria baseada em riscos nas instituições 

federais de ensino e, a partir dos resultados, propor um plano de ação para implantar a ABR no 

IF Goiano. 

 

3.1. Classificação da pesquisa  

 

  Para classificação da pesquisa, neste trabalho foram adotados quatro critérios: natureza, 

objetivos, procedimentos técnicos e forma de abordagem do problema.  

  Quanto a sua natureza, a pesquisa é classificada como aplicada, visto que objetiva 

produzir conhecimentos para aplicação prática, por meio de um plano de ação, dirigido à 

solução de problemas específicos do IF Goiano. Diferentemente da pesquisa básica, na qual os 

conhecimentos gerados não têm aplicação prática imediatamente prevista (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). 

Quanto aos objetivos, a classificação mais adotada divide as pesquisas em três grupos: 

exploratórias, descritivas e explicativas (KOCHE, 2000; GIL, 2008; PRODANOV; FREITAS, 

2013). De acordo com Gil (2008), os estudos exploratórios visam aproximação com um tema 

pouco explorado, possibilitando a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses para 

estudos posteriores. Já os estudos descritivos, segundo Gil (2008, p.28), “têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”.  

Koche (2000, p. 125) afirma que a pesquisa descritiva “estuda as relações entre duas ou 

mais variáveis de um dado fenômeno sem manipulá-las”. Por fim, as pesquisas explicativas são 

definidas por Gil (2008, p. 28) como “aquelas que têm como preocupação central identificar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrências dos fenômenos”.  

A análise das definições de classificação quantos aos objetivos de pesquisa permite 

afirmar que a presente pesquisa é descritiva, visto que observa, registra, analisa e ordena fatos, 

sem manipulá-los (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi utilizado o levantamento para a coleta os dados 

por meio de um questionário eletrônico. Segundo Gil (2008), o levantamento trata-se da 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Martins e Theóphilo 
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(2009) também entendem que o levantamento é apropriado para responder questões acerca da 

distribuição de uma variável ou das relações entre características de pessoas ou grupos. 

De acordo com Gil (2008), os levantamentos são mais adequados para estudos 

descritivos do que para explicativos. O levantamento tem como principais vantagens o 

conhecimento direto da realidade, economia, rapidez e quantificação. Já as principais 

desvantagens são a ênfase nos aspectos perspectivos, pouca profundidade no estudo da estrutura 

e dos processos sociais e limitada compreensão do processo de mudança.  (GIL, 2008; 

PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa é predominantemente 

quantitativa, visto que os dados são quantificáveis em números e são empregadas técnicas 

estatísticas para analisá-los (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

 

3.2. Instrumento de pesquisa 

 

 O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário eletrônico. Lakatos e 

Marconi (2003) explicam que o questionário é um instrumento de coleta de dados constituído 

por uma série ordenada de perguntas que deve ser respondida sem a presença do pesquisador, 

tendo taxa média de devolução de 25%. Martins e Theóphilo (2009) recomendam que, no 

momento do encaminhamento do questionário, sejam fornecidas explicações sobre o propósito 

da pesquisa e suas finalidades, objetivando despertar o interesse do informante em responder o 

questionário. 

 O questionário eletrônico desta pesquisa é composto de quinze questões fechadas e 

segmentado em três seções. A primeira, contendo as questões de 1 a 6, objetivou identificar o 

perfil dos respondentes; a segunda, contendo as questões de 7 a 10, objetivou identificar as 

características da gestão de riscos nas instituições em que os respondentes trabalham; e a 

terceira, contendo as questões de 11 a 15, aplicada somente aos respondentes que afirmaram já 

ter implantado a auditoria baseada em riscos, objetivou identificar as características da 

metodologia de auditoria baseada em riscos nas instituições em que os respondentes trabalham. 

Quanto aos tipos de questões utilizadas, as treze primeiras questões são de múltipla 

escolha, sendo que em doze questões o respondente pode escolher apenas uma alternativa, 

enquanto na questão 13 é possível escolher mais do que uma opção de resposta. Já as questões 

14 e 15  referem-se à escala de importância com utilização de escala de Likert, objetivando 
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avaliar o grau de importância de 28 atributos por meio das opções “nada importante”, “baixo”, 

“razoável”, “alto” e “muito alto” (Apêndice 1). 

As últimas duas questões objetivaram avaliar o grau de importância de benefícios e 

desafios na implantação da ABR nas organizações dos respondentes. Ambas as questões foram 

elaboradas com 14 atributos, a partir dos benefícios e desafios discutidos ao longo do referencial 

teórico deste trabalho. 

Importante destacar que as últimas cinco questões são respondidas apenas por aqueles 

que afirmam que sua instituição já implantou a metodologia de auditoria baseada em riscos, 

enquanto os demais respondentes encerram o questionário na questão 10.  

 

3.3. Amostra da pesquisa 

  

  A presente pesquisa tem como objetivo identificar os benefícios e desafios na 

implantação da ABR nas IFES e, a partir destas informações, propor um plano de ação para 

implantação da ABR no IF Goiano.  

No momento de aplicação dos questionários, excluindo-se o IF Goiano, havia 103 IFES 

no país, sendo: 63 universidades; 37 institutos federais; dois Cefets; e o Colégio Dom Pedro II.  

A população da pesquisa é composta por 422 servidores públicos integrantes das 

unidades de auditoria interna das 103 instituições federais de ensino. A amostra é composta por 

127 respondentes, o que corresponde a 30,09% da população. Entretanto, há apenas 51 

respondentes que confirmaram a implantação da auditoria baseada em riscos em suas 

instituições e que, portanto, responderam a última seção do questionário.  

 

3.4. Comunicação com os indivíduos pesquisados 

 

 O questionário eletrônico foi elaborado por meio da ferramenta “Formulários Google” 

e ficou disponível para respostas por 45 dias. Os indivíduos pertencentes à população foram 

convidados a participar da pesquisa por meio dos endereços de e-mail obtidos via pesquisa no 

sítio eletrônico destas instituições. 

Enquanto alguns sites informam o e-mail de todos os integrantes de sua unidade de 

auditoria interna, a maioria informa apenas o e-mail do chefe da unidade ou o e-mail geral da 

unidade. Para estes últimos casos, foi solicitado ao chefe da unidade que encaminhasse o 
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questionário aos demais integrantes da auditoria interna, entretanto, não é possível saber se o 

encaminhamento foi realizado. 

No total foram enviados questionários para 160 diferentes contatos e periodicamente 

realizados contatos via e-mail e telefone reforçando o pedido para participação da pesquisa, até 

que fosse atingido o número mínimo de 30% de respondentes. 

 

3.5. Análise dos dados  

 

 Os dados referentes às respostas dos 127 questionários preenchidos no aplicativo 

Formulários Google foram importados para uma planilha do software Excel. Entretanto, todas 

as respostas são apresentadas em caracteres alfabéticos exatamente iguais ao texto das respostas 

assinaladas pelos respondentes. 

 O software Stata 12, utilizado para o tratamento estatístico neste trabalho, tem 

operacionalização mais fácil com caracteres numéricos, apesar da possibilidade de utilização 

de caracteres alfabéticos. Por esse motivo, optou-se por atribuir um número para cada 

alternativa das questões e digitar a numeração correspondente na planilha em substituição aos 

caracteres alfabéticos. O Quadro 6 apresenta exemplo de numeração correspondente ao texto 

das alternativas da questão 1: 

 

 

Quadro 6 - Numeração correspondente ao texto das alternativas da questão 1 

Texto das alternativas Numeração correspondente 

Até 19 anos 1 

De 20 a 29 anos 2 

De 30 a 39 anos 3 

De 40 a 49 anos 4 

De 50 a 59 anos 5 

A partir de 60 anos 6 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 Lembrando que a questão 13 tem nove alternativas e os respondentes podem assinalar 

mais de uma opção, foram atribuídas nove variáveis para esta questão. Já nas questões 14 e 15, 

foi atribuída uma variável para cada um dos 14 subitens. Dessa forma, e considerando que 

apenas alguns respondentes preencheram as questões de 11 a 15, obtiveram-se as variáveis e o 

número de observações dispostos no Quadro 7: 
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Quadro 7 – Número de variáveis e observações 

Questão Variáveis 

correspondentes 

Número de 

observações 

1 1 100 

2 2 100 

3 3 100 

4 4 100 

5 5 100 

6 6 100 

7 7 100 

8 8 100 

9 9 100 

10 10 100 

11 11 100 

12 12 100 

13 13 a 21 34 

14 22 a 35 34 

15 36 a 49 34 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 Foi realizada análise descritiva das observações referentes às variáveis 1 a 21, que 

tratam do perfil dos respondentes, gestão de riscos das instituições e características da auditoria 

baseada em riscos nas instituições. Para estas variáveis, em escala não métrica, o único 

tratamento possível é uma composição de frequências, portanto foram apresentadas as 

frequências absoluta e relativas (FÁVERO et al, 2009).  

 Para as variáveis 22 a 35, referentes aos benefícios na implantação da auditoria baseada 

em risco, e as variáveis 36 a 49, referentes aos desafios na implantação da auditoria baseada em 

risco, foi utilizada a análise fatorial. 

 Segundo Fávero et al (2009), a análise fatorial é uma técnica multivariada de 

interdependência que busca sintetizar as relações observadas entre um conjunto de variáveis, 

buscando identificar fatores comuns. Hair et al (2005) afirma que a análise fatorial pode ser 

utilizada para examinar as relações entre um grande número de variáveis e determinar se a 

informação pode ser resumida em um conjunto menor de fatores. 

 Se o número de variáveis é muito grande ou se há necessidade de representar melhor 

um número melhor de conceitos, a análise fatorial pode auxiliar na seleção de um subconjunto 

representativo de variáveis ou mesmo na criação de novas variáveis como substitutas das 

variáveis originais (HAIR et al, 2009, p. 92). 

 Sobre o número mínimo de observações para aplicação da análise fatorial, Hair et al 

(2005) e Fávero et al (2009) afirmam que dificilmente se aplica análise fatorial com amostra 

abaixo de 50 observações, preferencialmente a amostra deve ser superior a 100 observações. 

Como regra geral utiliza-se um mínimo de 5 vezes mais observações do que o número de 
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variáveis a serem analisadas, sendo recomendável 10 vezes mais observações que o número de 

variáveis. Entretanto, Fávero et al (2009) destaca que o dimensionamento amostral resguarda o 

pesquisador quanto ao número de observações para aplicação de técnicas multivariadas.  

Por sua vez, Wolins (1995) afirma que não existe um tamanho de amostra mínimo para 

efetuar uma análise fatorial com um determinado número de variáveis. Para ele, é incorreto supor 

que estudos fatoriais que envolvem um grande número de variáveis requerem amostras maiores 

do que estudos com menos variáveis. 

 Como premissa para utilização de técnicas multivariadas, Fávero et al (2009) e Hair et 

al (2005) ressaltam a preocupação com a premissa da distribuição normal multivariada das 

variáveis.  

Fávero et al (2009) complementa afirmando que, para que a aplicação da análise fatorial 

seja adequada, deve-se observar três aspectos: análise da matriz de correlações, verificação da 

estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e teste de esfericidade de Bartlett. Para este estudo, 

todos os cálculos foram efetuados por meio do software Stata 12. 

 Hair et al (2005) afirma que na análise da matriz de correlações a inspeção visual deve 

revelar um número substancial de correlações maiores que 0,30, caso contrário a análise fatorial 

pode ser inapropriada. Foi elaborada uma matriz de correlação para as variáveis de 22 a 35 e 

outra matriz de correlação para as variáveis de 36 a 49.  

 No teste de esfericidade de Bartlett, Fávero et al (2009) afirma que o p-value igual a 0 

mostra que há indícios de que existem correlações significativas entre as variáveis originais. 

 A estatística KMO, segundo Fávero et al (2009), avalia a adequação da amostra quanto 

ao grau de correlação parcial entre as variáveis. Valores abaixo de 0,5 são considerados 

inaceitáveis, enquanto valores iguais ou maiores que 0,6 demonstram que a utilização da análise 

fatorial é adequada. Hair et al também apresenta interpretações para os resultados da estatística 

KMO, conforme Quadro 8: 

 

Quadro 8 – Interpretação do resultado da estatística KMO 

KMO Fávero et al (2009) Hair et al (2005) 

1 – 0,9 Muito boa Admirável 

0,8 – 0,9 Boa Admirável 

0,7 – 0,8 Média Mediano 

0,6 – 0,7 Razoável Medíocre 

0,5 – 0,6 Má Ruim 

< 0,5 Inaceitável Inaceitável 

  Fonte: Fávero et al (2009) e Hair et al (2005) 
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 Após confirmada a adequação do uso da análise fatorial, Fávero et al (2009) afirma que 

há dois métodos principais para obtenção de fatores: análise dos componentes principais (APC) 

e análise dos fatores comuns (AFC). A AFC considera apenas a variância comum, enquanto a 

ACP considera a variância total (comum, específica e do erro) dos dados e busca maximizar a 

variância total explicada, combinando variáveis de modo a formar um fator que explicará a 

maior quantidade de variância na amostra. 

 Para a escolha do método mais adequado para extração de fatores, Hair et al (2005) 

ensina que o objetivo da pesquisa é determinante nessa escolha. Se a escolha for pela redução 

de dados para obtenção do menor número de fatores necessários para explicar o máximo de 

variância representada pelas variáveis originais, a ACP é mais apropriada. Contudo, se o 

objetivo é identificar fatores ou dimensões latentes que reflitam o que as variáveis têm em 

comum, a AFC é mais apropriada. 

 Hair et al (2005) destaca que, na maioria das aplicações, a ACP e a AFC chegam a 

resultados essencialmente idênticos se o número de variáveis exceder 30 ou se a variância 

comum exceder 0,60 para a maioria das variáveis. 

 Após a extração dos fatores, uma ferramenta importante na sua seleção é a rotação 

fatorial, tendo como efeito a redistribuição da variância dos primeiros fatores para os últimos, 

com objetivo de atingir um padrão fatorial mais simples e teoricamente mais significativo 

(HAIR et al, 2005). Os métodos de rotação podem ser ortogonais ou oblíquos, na rotação 

ortogonal os eixos são mantidos a 90 graus e são produzidos fatores que não estão 

correlacionados entre si, enquanto na rotação oblíqua os fatores estão correlacionados 

(FÁVERO et al, 2009). 

 De acordo com Fávero et al (2009, p. 245), “se o objetivo da pesquisa for reduzir o 

número de variáveis originais, independentemente de quão significativos os fatores resultantes 

possam ser, a solução apropriada provavelmente será gerada por meio de um método 

ortogonal”.  

Dentre os métodos ortogonais, Hair et al (2005) destaca os critérios quartimax, varimax 

e equamax. O quartimax busca minimizar o número de fatores necessários para explicar uma 

variável e geralmente concentra-se em um único fator com alta cargas fatoriais. O varimax é o 

método mais utilizado e mais bem-sucedido, buscando minimizar o número de variáveis que 

têm altas cargas em um fator. O método equimax tem características dos métodos anteriores, 

mas não tem obtido ampla aceitação e é pouco utilizado. 

Fávero et al (2009) ensina que a escolha do número de fatores pode ser realizada por 

quatro critérios principais: critério da raiz latente, critério a priori, critério de percentagem de 
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variância ou critério do gráfico Scree. Hair et al (2005) afirma que a técnica mais comumente 

usada é o critério da raiz latente, considerando fatores significantes aqueles com carga fatorial 

(eigenvalue) maior que 1, ou seja, cada fator explica a variância de pelo menos uma variável 

utilizada. 

A última etapa da técnica de análise fatorial é a interpretação e nomeação dos fatores a 

partir da análise de suas cargas fatoriais. Hair et al (2005) estabelece que, para haver 

significância prática, as cargas fatorais maiores que 0,30 atingem o nível mínimo; as cargas 

fatoriais acima de 0,40 são consideradas mais importantes; e as cargas fatoriais acima de 0,50 

são consideradas com significância prática.  Tratando-se de significância estatística baseada no 

tamanho da amostra, Hair et al (2005) apresenta as seguintes orientações para identificação de 

cargas fatoriais significantes ao nível de 5% de significância: 

 

Quadro 9 – Nível de significância estatística de cargas fatoriais 

Carga fatorial Tamanho da amostra 

0,30 350 

0,35 250 

0,40 200 

0,45 150 

0,50 120 

0,55 100 

0,60 85 

0,65 70 

0,70 60 

0,75 50 

            Fonte: Hair et al (2005) 

    

Para nomeação dos fatores, Hair et al (2005) afirma que o pesquisador deve examinar 

todas as variáveis do fator, enfatizando mais as variáveis com maiores cargas, para elaborar um 

nome ou rótulo que reflita com precisão as variáveis com maior carga naquele fator. 

Por fim, a confiabilidade dos fatores gerados é medida para avaliar a consistência entre 

múltiplas medidas de cada uma das variáveis. Segundo Hair et al (2005), a medida mais 

amplamente utilizada é o alfa de Cronbach, sendo 0,70 o menor valor aceito para esta medida. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1. Diagnóstico do perfil dos respondentes 

 

 

 São apresentados os resultados do tratamento estatístico dos dados do perfil dos 

respondentes, questões de 1 a 6, referentes à faixa etária, nível de escolaridade, formação 

acadêmica, função exercida na auditoria interna, tempo de atuação na auditoria interna e 

certificações em auditoria interna.  

A idade dos respondentes foi verificada por meio de seis faixas etárias. A análise do 

Gráfico 1 revela que 51,97% dos respondentes está na faixa etária de 30 a 39 anos, seguida por 
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23,62% na faixa etária de 40 a 49 anos, 13,38% na faixa etária de 50 a 59 anos, 10,24% na faixa  

etária de 20 a 29 anos e 0,79% na faixa etária a partir de 60 anos. 

 

Gráfico 1 – Faixa etária dos respondentes 

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016).  
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 De acordo os dados apresentados no Gráfico 2, a maioria dos respondentes (74,02%) 

possui curso de especialização, 22,05% possuem mestrado, 2,36% possuem doutorado e apenas 

1,57%% possui apenas o curso de graduação. 

 

Gráfico 2 – Formação acadêmica dos respondentes 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

    

  A partir dos dados apresentados no Gráfico 3, constatou-se concentração da formação 

acadêmica dos respondentes nos bacharelados em ciências contábeis (40,94%), direito (31,50%) 

e economia (14,17%). Respondentes com formação em administração são apenas 7,09%, e com 

outra formação são 6,30%. 

A concentração deve ter ocorrido pela restrição a estas três áreas de formação para 

ingresso no cargo de auditor nas universidades federais e institutos federais, conforme Lei nº 
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11.091, de 12 de janeiro de 2005. Entretanto, o gestor público pode designar servidores 

ocupantes de outros cargos para atuarem nas unidades de auditoria interna. 

 

 

 Gráfico 3 – Formação acadêmica 

 

Fonte: Dados da coleta. Elaboração própria (2016). 

 

 Da análise do Gráfico 4, constata-se que a maioria dos respondentes (58,27%) exerce a 

função de auditor interno, 36,22% são chefes da auditoria interna, 2,36% são assistentes de 

auditoria e 3,15% ocupam outra função. 
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Gráfico 4 – Função exercida na auditoria interna 

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

 Quanto ao tempo de atuação na auditoria interna, o Gráfico 5 revela que a maioria dos 

respondentes (65,35%) atua há mais de 3 anos na auditoria interna, sendo 42,52% de 5 a 10 

anos, 18,90% de 3 a 5 anos e 3,93% acima de 10 anos.  

 

 

 

Gráfico 5 – Tempo de atuação na auditoria interna 

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 
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Os resultados apresentados no Gráfico 6 revelam que a grande maioria dos respondentes 

(86,61%) não possui qualquer certificação em auditoria interna. As certificações CIA, CGPA e 

CRMA aparecem com 0,79% cada, enquanto 12% dos respondentes declararam possuir outras 

certificações, emitidas por entidades diferentes do IIA. 

 Tal resultado não pode ser interpretado como falta de qualificação dos integrantes das 

auditorias interna, visto que esta pesquisa não buscou identificar as capacitações e treinamentos 

realizados na área de auditoria interna, bem como a participação em eventos e congressos sobre 

o tema. Entretanto, permite afirmar que há grande oportunidade para investimento na 

qualificação dos integrantes de auditoria interna por meio de certificações internacionais, 

especialmente aquelas promovidas pelo IIA. 

 

 

Gráfico 6 – Certificações em auditoria interna 

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

 

4.2. Diagnóstico da gestão de riscos nas instituições 

 

 Nesta subseção são apresentados os resultados do tratamento estatístico da percepção 

dos respondentes quanto à gestão de riscos na instituição, questões de 7 a 10, referentes ao nível 

de maturidade em gestão de riscos na instituição, tempo de implantação da gestão de riscos, 
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modelo de gestão de riscos utilizado e implantação da auditoria baseada em risco. Para este 

conjunto de dados foram calculadas as frequências absoluta e relativa. 

A primeira informação pesquisada refere-se à percepção dos respondentes quanto ao 

nível de maturidade em gestão de riscos na instituição e está representada no Gráfico 7: 

 

Gráfico 7 - Grau de maturidade em gestão de riscos nas instituições 

 

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

Como mostram os dados contidos no Gráfico 7, a grande maioria dos respondentes 

(66,93%) avaliou o nível de maturidade em gestão de riscos de sua instituição como ingênuo, 

nível mais baixo de maturidade e correspondente a nenhuma abordagem formal desenvolvida 

66,93

31,49

0,79
0,79

Ingênuo Consciente Definido Gerenciado



62 

 

 
 

para a gestão de risco. Outros 31,49% avaliaram com o nível consciente, enquanto 0,79% 

avaliou com o nível definido, e 0,79% com o nível gerenciado. 

No Gráfico 8, apresentam-se os dados informados pelos respondentes quanto ao tempo 

de implantação da gestão de riscos na instituição: 

 

Gráfico 8 - Tempo de implantação da gestão de riscos nas instituições 

           

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

A grande maioria dos respondentes (73,23%) afirmou que ainda não foi implantada 

gestão de riscos na instituição, enquanto 14,96% apontam que a implantação ocorreu há menos 

de 1 ano. Apenas 8,66% dos respondentes afirmam que a implantação da gestão de riscos na 

instituição ocorreu há mais de 1 ano. 

Esse resultado demonstra o quanto a gestão de riscos é ainda incipiente nos órgãos 

vinculados ao Ministério da Educação, visto que 88,19% dos respondentes afirmou que foi 

implantada há menos de 1 ano ou ainda não foi implantada na sua instituição. Também mostra 

coerência com os resultados contidos no Gráfico 7, na qual 66,93% dos respondentes afirmam 
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que não há abordagem formal desenvolvida para a gestão de risco na instituição, visto que a  

inexistência de abordagem formal implica na ausência da gestão de riscos. 

  No Gráfico 9, apresenta-se o modelo de gestão de riscos utilizado pelas instituições a 

que pertencem os respondentes: 

 

Gráfico 9 – Modelos de gestão de riscos utilizado pelas instituições 

 

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

 Quanto ao modelo de gestão de riscos utilizada pela instituição, o Gráfico 9 revela que 

55,91% dos respondentes afirmaram que nenhuma metodologia é utilizada e 11,02% não 

souberam responder a questão. Dentre os modelos utilizados, recebe destaque o COSO I, com 

23,62%, seguido pelo COSO II, com 7,87%, ISO 31000, com 0,79% e “outra metodologia”, 

com 0,79%. Os modelos FERMA e AS/NZS 4360, abordados no referencial teórico deste 

estudo, não foram citadas por nenhum respondente. 

 O resultado evidencia que 33,07% dos respondentes afirmam que sua instituição adota 

algum modelo de gestão de risco, enquanto no Gráfico 8 apenas 23,62% dos respondentes 

afirma que a gestão de riscos já foi implantada na instituição. A correlação destes resultados 

pode levar à hipótese de que algumas instituições já utilizam algum modelo de gestão de riscos 
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em atividades específicas, mas ainda não avançaram para o passo seguinte de implantar 

formalmente a gestão de riscos no âmbito de toda a instituição. 

 No Gráfico 10, apresenta-se a proporção de respondentes que afirma que a instituição 

já implantou a auditoria baseada em risco: 

  

Gráfico 10 - Implantação da auditoria baseada em risco 

 

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

 De acordo com o Gráfico 10, a maioria dos respondentes (59,84%) informou que a 

instituição anda não implantou a auditoria baseada em risco. Estes respondentes encerram a 

resposta do questionário nesta questão. Os outros 40,16% afirmaram que a auditoria baseada 

em risco já foi implantada e, portanto, responderam cinco questões adicionais especificamente 

sobre auditoria baseada em risco. 

 O resultado de 59,84% afirmarem não ter implantado a auditoria baseada em risco 

combinado ao resultado de 66,93% afirmarem que o nível de maturidade de gestão de riscos é 

ingênuo, corrobora com o entendimento de Griffiths (2005), Pommerening e Bencke (2011) e 
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Pinho e Bezerra (2015) de que a ausência de um processo adequado de gestão de riscos na 

entidade dificulta a adoção da metodologia de auditoria baseada em risco. 

 

4.3. Diagnóstico da auditoria baseada em risco nas instituições 

 

 A partir deste tópico há somente 51 respondentes, os quais trabalham em instituições 

que já implantaram a auditoria baseada em risco, para as últimas cinco questões do questionário 

eletrônico. As questões de 13 a 15 referem-se ao tempo de implantação da auditoria baseada 

em riscos, aderência às normas internacionais de auditoria interna e atividades realizadas na 

implantação da auditoria baseada em riscos. Os dados receberam tratamento estatístico por 

meio de cálculo da frequência absoluta e da frequência relativa. 

No Gráfico 11 apresentam-se os resultados acerca da implantação da auditoria baseada 

em riscos nas instituições: 

 

Gráfico 11 – Tempo de implantação da auditoria baseada em riscos 

   

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

 O resultado apresentado no Gráfico 11 constata o quão recente é a metodologia de 

auditoria baseada em riscos nos órgãos vinculados ao MEC, visto que 66,67% dos respondentes 
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afirmam que a metodologia foi implantada há menos de 1 ano. Apenas 29,41% dos 

respondentes afirmam que a implantação ocorreu entre 1 e 3 anos, enquanto 3,92% apontam 

implantação há mais de 3 anos. 

 No Gráfico 12, apresentam-se os resultados referentes à percepção da aderência às 

normas internacionais de auditoria interna após a implantação da auditoria baseada em riscos: 

 

Gráfico 12 - Aderência às normas internacionais após implantação da ABR 

      

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

Segundo o Gráfico 12, quanto ao efeito da implantação da auditoria baseada em riscos 

na aderência às normas internacionais de auditoria interna, 50,98% dos respondentes afirmam 

que aumentou a aderência, enquanto 47,06% afirmam que a aderência às normas internacionais 

se manteve igual e 1,96 afirma que reduziu a aderência.  

A análise das normas internacionais, que são focadas na governança corporativa, gestão 

de riscos e controle interno, cria expectativa de que a mudança da auditoria tradicional para a 

metodologia de auditoria baseada em riscos promoverá maior aderência às normas 
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internacionais de auditoria, entretanto, tal expectativa não foi confirmada pelos resultados da 

pesquisa. 

 O Gráfico 13 apresenta os dados acerca das atividades realizadas pelas instituições para 

implantação da auditoria baseada em riscos: 

 

 

Gráfico 13 - Atividades realizadas no processo de implantação da ABR 

 

 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

 A análise do Gráfico 13 permite afirmar que as atividades realizadas com maior 

frequência para implantação da auditoria baseada em risco são: elaboração de PAINT baseado 

em riscos (94,11%), capacitação dos auditores internos (60,78%), sensibilização dos gestores 

(58,82%) e escolha da metodologia para pontuação dos riscos (58,82%). As demais atividades 
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tiveram frequência inferior a 50%, com destaque para a contratação de consultoria especializada 

que não foi citada por nenhum respondente. 

 

4.4. Análise fatorial para diagnóstico dos benefícios e desafios na implantação da auditoria 

baseada em riscos 

 

 A técnica de análise fatorial foi aplicada em dois diferentes conjuntos de variáveis: 

benefícios na implantação da ABR e desafios na implantação da ABR. Primeiramente, 

verificou-se a normalidade multivariada das variáveis pelo teste de Doornik-Hansen, com 

resultado de 0,3510 para as variáveis referentes aos benefícios, e 0,0178 para as variáveis 

referentes aos desafios. 

 Para verificar a adequação da aplicação da análise fatorial foram observadas as matrizes 

de correlação dos benefícios e desafios. A inspeção visual da matriz de correlação dos 

benefícios indicou 65,93% de correlações acima de 0,30, enquanto na matriz de correlação dos 

desafios foram identificadas 52,75% de correlações acima de 0,30. Portanto, o número 

substancial de correlações acima de 0,30 torna a aplicação da análise fatorial apropriada em 

ambos os casos. 

 Em seguida, foi aplicado o teste de esfericidade de Bartlett no conjunto de variáveis 

referentes a benefícios e no conjunto de variáveis referentes a desafios, obtendo p-value igual 

a 0 em ambos, o que significa que foi refutada a hipóteses de matriz com determinante igual a 

0 e ausência de correlação entre as variáveis. 

 Por fim, foi calculada a estatística KMO com resultado 0,825 para os benefícios e 0,717 

para os desafios, resultados considerados como admirável e mediano, respectivamente, por Hair 

et al (2005). Com base nesses três testes, estabeleceu-se que a aplicação da análise fatorial é 

adequada para ambos os conjuntos de variáveis. 

 Na aplicação da análise fatorial, o método para obtenção de fatores escolhido foi a 

análise dos componentes principais (ACP), visto que o objetivo da pesquisa é redução dos dados 

para obtenção do menor número de fatores necessários para explicar o máximo de variância 

representada pelas variáveis originais. 

 Posteriormente, foi realizada a rotação dos fatores pelo método varimax na busca por 

minimizar o número de variáveis que têm altas cargas em um fator. O número de fatores foi 

determinado pelo critério de raiz latente, sendo selecionados os fatores com carga fatorial maior 

que 1. Desse modo, foram selecionados dois fatores para os benefícios da ABR e três fatores 
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para os desafios da ABR. Num primeiro momento, cada variável foi alocada naquele fator em 

que apresentava maior carga fatorial.  

A Tabela 1 apresenta as maiores cargas fatoriais de cada um dos dois fatores gerados 

para o conjunto de variáveis referente aos benefícios da implantação da ABR: 

 

Tabela 1 – Cargas fatoriais referentes aos benefícios de implantação da ABR 

Benefícios da auditoria baseada em riscos 

Itens Fator 1 Fator 2 

1-Auditorias tornam-se mais eficientes porque avaliam áreas de maior risco 0,5594  

2-Enfoque top-down: do estratégico para o operacional 0,5118  

3-Conhecimento dos riscos da instituição 0,6488  

4-Conhecimentos dos controles internos  0,5212 

5-Menor atrito com os auditados  0,7867 

6-Melhor gerenciamento das recomendações  0,8736 

7-Relatórios de auditoria com melhor aceitação pela Alta Administração  0,7543 

8-Maior agregação de valor a instituição 0,7577  

9-Redução dos custos do trabalho da auditoria  0,5299 

10-Priorização de ações de auditoria nas atividades mais importantes 0,4558  

11-As respostas aos riscos tornaram-se mais eficazes 0,6825  

12-Fortalecimento da gestão de riscos da instituição 0,8354  

13-Maior aproximação com a Alta Administração 0,6924  

14-Visão integrada da instituição em detrimento da visão departamentalizada 0,7175  

Variância explicada (%) 49,14 39,84 

Fonte: Software STATA 12. Elaborado pelo autor  (2016). 

 

Para o conjunto de variáveis referente aos desafios da implantação da ABR foram 

gerados três fatores e suas maiores cargas fatoriais são apresentadas na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Cargas fatoriais referentes aos desafios de implantação da ABR 

Desafios da auditoria baseada em riscos 

Itens Fator 1 
Fator 

2 

Fator 

3 

1-Baixa maturidade de gestão de risco na instituição   0,8762 

2-Ausência de modelo de gestão de riscos na instituição   0,9038 

3-Redução da independência da auditoria interna 0,6973   

4-Ausência de instrumentos e papéis de trabalho específicos para o foco 

em riscos 
0,7131   

5-Aderência às normas internacionais 0,5668   

6-Capacitação técnica dos auditores internos 0,4814   

7-Resistência a mudança pelos auditores internos  0,4173  

8-Resistência a mudança pelos gestores  0,7667  

9-Falta de apoio da Alta Administração  0,8236  

10-Falta de envolvimento das pessoas interessadas  0,6972  

11-Custos da implantação da Auditoria Baseada em Riscos 0,5223   

12-Adequação a aspectos legais 0,8636   

13-Adequação a normas internas 0,7700   

14-Padronização nos trabalhos da equipe 0,5876   

Variância explicada (%) 39,15 26,94 21,78 

Fonte: Software STATA 12. Elaborado pelo autor  (2016). 
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Nas seções seguintes são analisados cada um dos fatores, relacionando-os com o 

referencial teórico e atribuindo-lhes nomes que os representem. 

  

4.4.1. Fatores gerados para os benefícios da implantação da ABR   

 

Quanto aos benefícios de implantação da ABR foram identificados dois fatores. Na 

composição do fator 1, optou-se por excluir a variável “10-Priorização de ações de auditoria 

nas atividades mais importantes”, por ter carga fatorial abaixo de 0,50 e, consequentemente, 

não apresentar significância prática. A variância explicada pelo fator 1 (49,14%) foi alta e a 

confiabilidade das variáveis foi confirmada por meio do cálculo do Alpha de Cronbach, com 

resultado igual a 0,8763.  

O fator 1 é composto por oito variáveis e a frequência com que o grau de importância 

de cada variável foi avaliada pelos respondentes está apresentada na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Frequência de avaliação das variáveis do Fator 1 de benefícios 

Variáveis 
Nada 

importante 
Baixo Razoável Alto 

Muito 

Alto 

Auditorias tornam-se mais eficientes porque 

avaliam áreas de maior risco 
1,96 1,96 33,34 52,94 9,80 

Ausência de modelo de gestão de riscos na 

instituição 
3,92 13,73 47,06 25,49 9,80 

Conhecimento dos riscos da instituição 0 19,61 39,22 29,41 11,76 

Maior agregação de valor a instituição 3,92 3,92 21,57 54,90 15,69 

As respostas aos riscos tornaram-se mais eficazes 1,96 9,80 43,14 39,22 5,88 

Fortalecimento da gestão de riscos da instituição 7,84 3,92 29,41 37,26 21,57 

Maior aproximação com a Alta Administração 5,88 5,88 43,14 27,45 17,65 

Visão integrada da instituição em detrimento da 

visão departamentalizada 
5,88 9,80 33,34 37,26 13,72 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

A maior parte dos componentes do fator 1 está relacionada à melhoria na gestão de 

riscos, assim como a variável com maior carga fatorial: fortalecimento da gestão de riscos da 

instituição (0,8354). Portanto, o fator 1 pode ser identificado como consolidação da gestão de 

riscos. 

Esse fator aborda a relação de mútuo aperfeiçoamento existente entre a gestão de riscos 

e ABR. Diversos autores citam que a existência de uma estrutura de gestão de riscos é pré-

requisito para a implantação da ABR, ao passo que os resultados desta pesquisa indicam que a 
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implantação da ABR é um processo que influencia positivamente a consolidação da gestão de 

riscos nas instituições. 

O fator 2 tem variância explicada de 39,84% e é composto por cinco variáveis. A 

confiabilidade das variáveis foi confirmada por meio do cálculo do Alpha de Cronbach, com 

resultado igual a 0,8267. 

 O fator 2 é composto por cinco variáveis e a frequência com que o grau de importância 

de cada variável foi avaliada pelos respondentes está apresentada na Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Frequência de avaliação das variáveis do Fator 2 de benefícios 

Variáveis 
Nada 

importante 
Baixo Razoável Alto 

Muito 

Alto 

Conhecimentos dos controles internos 0 19,61 39,22 29,41 11,76 

Menor atrito com os auditados 7,84 23,53 39,22 19,61 9,80 

Melhor gerenciamento das recomendações 5,88 21,57 43,14 23,53 5,88 

Relatórios de auditoria com melhor aceitação pela 

Alta Administração 
1,96 15,69 37,25 27,45 17,65 

Redução dos custos do trabalho da auditoria 15,69 19,61 49,02 7,84 7,84 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

Três das variáveis componentes deste fator tratam das etapas finais do processo de 

auditoria: comunicação e monitoramento. Esse resultado demonstra que a ABR tem maior 

influência positiva nas etapas de comunicação e monitoramento de auditoria que nas etapas de 
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planejamento e execução de auditoria. Por esse motivo, o fator é denominado como 

aperfeiçoamento na comunicação e monitoramento das auditorias. 

A partir da análise fatorial, o Quadro 10 demonstra a composição dos fatores referentes 

aos benefícios da implantação da ABR. 

 

Quadro 10 – Composição dos fatores de benefícios da implantação da ABR 

Fatores Componentes 

Consolidação da gestão 

de riscos 

Auditorias tornam-se mais eficientes porque avaliam áreas de maior risco 

Enfoque top-down: do estratégico para o operacional 

Conhecimento dos riscos da instituição 

Maior agregação de valor a instituição 

As respostas aos riscos tornaram-se mais eficazes 

Fortalecimento da gestão de riscos da instituição 

Maior aproximação com a Alta Administração 

Visão integrada da instituição em detrimento da visão departamentalizada 

Aperfeiçoamento da 

comunicação e 

monitoramento de 

auditorias 

Conhecimentos dos controles internos 

Menor atrito com os auditados 

Melhor gerenciamento das recomendações 

Relatórios de auditoria com melhor aceitação pela Alta Administração 

Redução dos custos do trabalho da auditoria 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

4.4.2. Fatores gerados para os desafios na implantação da ABR 

 

 Para os desafios na implantação da ABR foram gerados três fatores. Na composição do 

fator 1, optou-se por excluir a variável “Capacitação técnica dos auditores internos”, por ter 

carga fatorial abaixo de 0,50 e, consequentemente, não apresentar significância prática. A 
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variância explicada pelo fator 1 (39,15%) foi alta e a confiabilidade das variáveis foi confirmada 

por meio do cálculo do Alpha de Cronbach com resultado igual a 0,8631. 

O fator 1 é composto por sete variáveis e a frequência com que o grau de importância 

de cada variável foi avaliada pelos respondentes está apresentada na Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Frequência de avaliação das variáveis do Fator 1 de desafios 

Variáveis 
Nada 

importante 
Baixo Razoável Alto 

Muito 

Alto 

Redução da independência da auditoria interna 29,41 21,57 33,34 11,76 3,92 

Ausência de instrumentos e papéis de trabalho 

específicos para o foco em riscos 
11,76 21,57 27,45 25,49 13,73 

Aderência às normas internacionais 3,92 31,37 35,30 21,57 7,84 

Custos da implantação da Auditoria Baseada em 

Riscos 
17,65 29,41 31,37 21,57 0 

Adequação a aspectos legais 13,73 19,61 52,94 9,80 3,92 

Adequação a normas internas 13,73 19,61 45,09 17,65 3,92 

Padronização nos trabalhos da equipe 1,96 29,41 49,02 11,76 7,84 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

A maior parte dos componentes do fator 1 está relacionada a questões normativas, assim 

como a variável com maior carga fatorial: adequação a aspectos legais (0,77). Portanto, o fator 

1 pode ser identificado como aspectos normativos. Esse resultado pode ser considerado 

surpreendente, visto que um dos principais objetivos da implantação da ABR é o atendimento 

às normas internacionais de auditoria interna. 

Para o fator 2, optou-se por excluir a variável “Capacitação técnica dos auditores”, com 

carga fatorial abaixo de 0,50 e sem significância prática. Dessa forma, o fator 2 tem variância 

explicada de 26,94% e é composto por três variáveis. A confiabilidade das variáveis foi 

confirmada por meio do cálculo do Alpha de Cronbach, com resultado igual a 0,8441. 

O fator 1 é composto por sete variáveis e a frequência com que o grau de importância 

de cada variável foi avaliada pelos respondentes está apresentada na Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Frequência de avaliação das variáveis do Fator 2 de desafios 

Variáveis 
Nada 

importante 
Baixo Razoável Alto 

Muito 

Alto 

Resistência a mudança pelos gestores 1,96 13,73 35,29 29,41 19,61 

Falta de apoio da Alta Administração 5,88 25,49 37,25 17,65 13,73 

Falta de envolvimento das pessoas interessadas 0 13,73 56,86 19,61 9,80 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

Todos os componentes do fator 2 são relacionados ao comportamento negativo de 

indivíduos quanto à mudança para uma metodologia de auditoria baseada em riscos. A maior 



74 

 

 
 

carga fatorial foi atribuída à falta de apoio da alta administração e, portanto, o fator 2 pode 

receber esta denominação. 

O fator 3 é aquele que apresenta maior confiabilidade, com resultado do Alfa de 

Cronbach igual a 0,9395. Conforme a Tabela 7, é composto por apenas duas variáveis 

relacionadas à fragilidade na estrutura de gestão de risco da instituição, e pode ser denominado 

como estrutura de gestão de riscos inadequada. 

 

Tabela 7 – Frequência de avaliação das variáveis do Fator 3 de desafios 

Variáveis 
Nada 

importante 
Baixo Razoável Alto 

Muito 

Alto 

Baixa maturidade de gestão de risco na instituição 0 9,80 17,65 27,45 45,10 

Ausência de modelo de gestão de riscos na instituição 1,96 9,80 15,69 33,33 39,22 

Fonte: Dados da coleta. Elaborado pelo autor (2016). 

 

As dificuldades relacionadas à estrutura de gestão de risco muitas vezes impossibilitam 

a implantação da ABR nas organizações, enquanto em outras oportunidades apresentam-se 

como grandes dificuldades a serem superadas (GRIFFITHS, 2005, POMMERENING; 

BENCKE, 2011; PINHO; BEZERRA, 2015). 

O Quadro 11 resume a composição dos fatores referentes aos desafios da implantação 

da ABR. 

 

Quadro 11 – Composição dos fatores de desafios da implantação da ABR 

Fatores Componentes 

Aspectos normativos 

Redução da independência da auditoria interna 

Ausência de instrumentos e papéis de trabalho específicos para o foco em 

riscos 

Aderência às normas internacionais 

Custos da implantação da Auditoria Baseada em Riscos 

Adequação a aspectos legais 

Adequação a normas internas 

Padronização nos trabalhos da equipe 

Falta de apoio da alta 

administração 

Resistência a mudança pelos gestores 

Falta de apoio da Alta Administração 

Falta de envolvimento das pessoas interessadas 

Estrutura de gestão de 

riscos inadequada 

Baixa maturidade de gestão de risco na instituição 

Ausência de modelo de gestão de riscos na instituição 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2016). 

 

 A partir da identificação dos fatores que constituem desafios na implantação da ABR 

por outras IFES, é possível propor um plano de ação que inclua ações específicas para superação 
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destes desafios. Dessa forma ocorre o aprendizado a partir das experiências praticadas por 

organizações semelhantes ao IF Goiano. 

 

 

4.5. Plano de ação para implantação da ABR no IF Goiano 

 

 A partir do diagnóstico elaborado com os resultados da pesquisa, pode-se identificar as 

principais atividades realizadas na implantação da metodologia ABR e três principais fatores 

que constituem desafios nesta implantação. Essas informações são bastante úteis para a 

formulação de um plano de ação para implantação da ABR no âmbito do IF Goiano. 

 Os resultados da pesquisa indicam que na maioria dos casos de implantação da 

metodologia ABR foram realizadas as seguintes atividades: sensibilização dos gestores, 

capacitação dos auditores internos, escolha da metodologia para pontuação dos riscos e 

elaboração de PAINT baseado em riscos. 

 A análise fatorial indica a existência de três principais fatores que constituem desafios 

na implantação da ABR: aspectos normativos, falta de apoio da alta administração e estrutura 

de gestão de riscos inadequada. Portanto, são necessárias ações para superar tais desafios 

durante as fases de implantação da ABR. 

 A relação entre a gestão de riscos e a ABR foi amplamente abordada neste trabalho, 

destacando que as dificuldades relacionadas à estrutura de gestão de riscos muitas vezes 

impossibilitam a implantação da ABR nas organizações. Complementarmente, a Instrução 

Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016, estabelece a obrigatoriedade de elaboração 

da política de gestão de riscos dos órgãos do Poder Executivo Federal em até doze meses, a 

contar da publicação da instrução normativa, ou seja, até 10/05/2017. 

 Nesse sentido, a instituição e comunicação de uma política de gestão de riscos implica 

em elevar a maturidade em gestão de riscos do IF Goiano ao grau definido, possibilitando a 

implantação da ABR na instituição. Sendo assim, a elaboração da política de riscos também 

deve ser incluída como atividade fundamental no planejamento para implantação da ABR no 

IF Goiano. 

 A partir do exposto, propõe-se um plano de ação para implantação da ABR no IF Goiano 

composto por cinco fases, conforme apresentado no Quadro 12: 
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Quadro 12 – Fases do plano de ação para implantação da ABR no IF Goiano 

Fases Descrição 

1 Sensibilização dos gestores 

2 Elaboração de política de gestão de riscos 

3 Capacitação dos auditores internos 

4 Escolha da metodologia para pontuação dos riscos 

5 Elaboração do PAINT-2018 com base em riscos 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 A fase 1 tem como escopo a sensibilização dos gestores quanto à importância e os 

benefícios da implantação da ABR no IF Goiano. O órgão máximo do IF Goiano é o Conselho 

Superior, de caráter consultivo e deliberativo, composto por diretores-gerais de campus, 

docentes, discentes, servidores técnicos-administrativos, egressos e representantes da sociedade 

civil. Entretanto, se considerado apenas os órgãos formados por gestores, aquele que melhor os 

representa é o Colégio de Dirigentes, colegiado composto pelo Reitor, cinco Pró-Reitores e 

doze Diretores-Gerais de Campus. 

 Os membros do Colégio de Dirigentes também são os mesmos a comporem o Comitê 

de Governança, Riscos e Controles, conforme estabelecido pela Instrução Normativa Conjunta 

nº 1, de 10 de maio de 2016. Este grupo de gestores é, portanto, responsável por propor, 

implementar e avaliar assuntos relacionados à gestão de riscos no IF Goiano e 

consequentemente, o maior patrocinador na implantação da ABR. 

 As reuniões do Colégio de Dirigentes são realizadas quinzenalmente e são as melhores 

oportunidades para reunir os principais gestores que atuam em doze campus distribuídos 

geograficamente por todas as regiões do estado e Goiás. Para que um assunto seja abordado nas 

reuniões, é necessário solicitar inclusão na pauta da reunião com antecedência de quinzes dias, 

sendo esta, então, a primeira atividade a ser realizada no plano de ação.  

 Devido à importância e à extensão do tema, será proposta reunião com duração de oito 

horas, com pauta somente acerca de gestão de riscos e implantação da ABR. A estratégia de 

sensibilização consiste em duas palestras expositivas, seguidas de um momento para discussão 

das propostas apresentadas.  

 No primeiro momento, um servidor da CGU, especialista em gestão de riscos,  

apresentará os princípios da gestão de riscos, destacando as normas estabelecidas pela Instrução 

Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016, e sensibilizando-os quanto à obrigatoriedade 

de cumprimento destas normas. O custo estimado das passagens aéreas e diárias é de R$ 

1.500,00. 

 No segundo momento, a Coordenação-Geral de Auditoria Interna (CGAI) do IF Goiano 

apresentará os princípios da ABR e a proposta de implantação da ABR no IF Goiano. Esta fase 
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de sensibilização está diretamente relacionada à superação do desafio de falta de apoio da alta 

administração, portanto, é momento oportuno para explanação dos benefícios da implantação 

da ABR. O diagnóstico de benefícios realizado a partir da experiência de instituições federais 

de ensino que implantaram a ABR torna-se fator importante para combater a resistência à 

mudança, especialmente porque os gestores são docentes com ampla experiência em pesquisa 

e tendem a ter maior confiança em diagnósticos realizados por meio de pesquisas científicas. 

Após as palestras expositivas, o presente plano de ação para implantação da ABR será 

proposto aos membros do Colégio de Dirigentes. Após sua aprovação, as fases seguintes serão 

executadas, considerando que esta primeira fase ocorrerá em outubro de 2016. 

A fase 2 consiste na elaboração da política de riscos do IF Goiano, buscando implantar 

e desenvolver a gestão de riscos na instituição. Esta fase está diretamente relacionada à 

superação do fator de desafio de implantação da ABR denominado “estrutura de gestão de 

riscos inadequada”. As variáveis componentes deste fator (baixa maturidade de gestão de riscos 

e ausência de modelo de gestão de riscos) foram classificadas por 72,55% dos respondentes da 

pesquisa com grau de importância alto ou muito alto.  

O escopo desta fase inclui a seleção e a capacitação de equipe para elaboração da política 

de gestão de riscos. O curso de gestão de riscos é frequentemente ofertado pela Escola Nacional 

de Administração Pública (ENAP) e a capacitação de dois integrantes da equipe será realizada 

com custo aproximado de R$ 2.500,00. 

Em seguida, a equipe trabalhará na elaboração da política de gestão de riscos. Dentre as 

ações, incluem-se visitas de dois integrantes aos cinco maiores campi da instituição, com custo 

estimado de diárias em R$ 3.0000,00. O documento final da política de gestão de riscos deverá 

conter os requisitos mínimos exigidos pela Instrução Normativa Conjunta nº 01/2016: 

 

I – princípios e objetivos organizacionais; 

II – diretrizes sobre: 

a) como a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico, aos 

processos e às políticas da organização; 

b) como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, tratados e 

monitorados os riscos; 

c) como será medido o desempenho da gestão de riscos; 

d) como serão integradas as instâncias do órgão ou entidade responsáveis pela 

gestão de riscos; 

e) a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; e 

f) o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos; e 

III – competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de riscos 

no âmbito do órgão ou entidade (BRASIL, 2016). 
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A fase 2 terá como responsável a Coordenação-Geral de Planejamento Institucional e 

Governança (CGPIG), com cronograma de execução iniciando em outubro de 2016 e 

finalizando até 10/05/2017, prazo limite estabelecido pela Instrução Normativa Conjunta nº 

01/2016 para instituição da política de gestão de riscos. 

 A capacitação dos auditores internos para trabalharem com a ABR é a terceira fase do 

plano de ação. Há diversos cursos de capacitação disponíveis nesta temática, entretanto, os 

custos para pagamento de diárias, passagens e inscrições, para os oito auditores do IF Goiano 

participarem de um curso com carga horária de 40 horas, seriam de aproximadamente R$ 

40.000,00. A contratação de um curso na modalidade in company, a ser ministrado na cidade 

de Goiânia/Goiás, somada às despesas de deslocamento e diárias de cinco auditores internos 

que não residem em Goiânia, também atingiriam facilmente o valor de R$ 40.000,00.  

 Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelas instituições federais de ensino nos 

últimos anos, tal custo de capacitação apresenta-se como um desafio na implantação da ABR, 

conforme indicado na presente pesquisa. A capacitação dos auditores é uma das variáveis 

componentes do fator de desafios “aspectos normativos”. Outras variáveis componentes deste 

fator, tais como ausência de instrumentos e papéis de trabalho específicos para o foco em riscos 

e padronização nos trabalhos da equipe, constituem tópicos a serem trabalhados durante a 

capacitação, tornando, assim, a capacitação uma ação fundamental para a superação do desafio 

“aspectos normativos”. 

 A solução proposta é, então, o convite de servidor de uma instituição federal de ensino 

que adota a ABR para ministrar o curso na cidade de Goiânia. Dessa forma, os custos limitam-

se ao pagamento do deslocamento do palestrante e das diárias para o palestrante e cinco 

auditores internos, totalizando aproximadamente R$ 8.500,00. A realização do curso com turma 

de quinze pessoas também permite o convite de três auditores internos do Instituto Federal de 

Goiás e três auditores da Universidade Federal de Goiás, possibilitando a negociação para 

compartilhamento dos custos com deslocamento e diárias do palestrante. 

 Esta fase de capacitação de auditores internos ficará sob responsabilidade da CGAI e 

será realizada em maio de 2017. Dessa maneira, nas três primeiras etapas já foram realizadas 

ações para superar os três fatores de desafios na implantação da ABR.  

 Na quarta fase do plano de ação será escolhida a metodologia para pontuação dos riscos. 

A CGAI, em junho de 2017, promoverá reunião com todos os auditores do IF Goiano para 

análise das metodologias utilizadas por instituições federais de ensino e construção de um 
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modelo que atenda às necessidades do IF Goiano. Esta etapa pode ser realizada na mesma data 

da reunião mensal da equipe de auditoria interna, não gerando custos adicionais.   

 Por fim, a última fase consiste em formular o planejamento das atividades de auditoria 

interna do ano de 2018 com base na metodologia ABR. O planejamento é formalizado por meio 

do PAINT e deve ser enviado à CGU até o mês de outubro, o que significa que a última fase do 

plano de ação será executada entre junho e outubro de 2017. 

 A elaboração do PAINT é regulamentada pela Instrução Normativa CGU nº 24/2015 e 

estabelece a obrigatoriedade de elaboração de uma matriz de risco para classificação dos temas 

passíveis de serem auditados em termos de impacto e probabilidade (BRASIL, 2015). A 

responsabilidade pela identificação e avaliação dos riscos será estabelecida na política de gestão 

de riscos, excluindo a possibilidade de execução dessas tarefas por auditores internos para 

garantir a independência da função de auditoria interna. 

 Não há garantia, contudo, de que os riscos de todas as áreas (administração, ensino, 

pesquisa e extensão) serão mapeados e avaliados até o início da última fase deste plano de ação. 

Portanto, para os temas sem mapeamento e avaliação dos riscos, caberá à CGAI, 

excepcionalmente, realizar a avaliação dos riscos conforme os requisitos estabelecidos pela 

política de gestão de riscos e os conhecimentos adquiridos na capacitação sobre a metodologia 

ABR. O Quadro 13 apresenta as fases do plano de ação para implantação da ABR no IF Goiano, 

com os responsáveis, cronogramas e custos de cada fase: 

 

Quadro 13 – Resumo do plano de ação para implantação da ABR no IF Goiano 

Fase Descrição Responsável Cronograma Custo (R$) 

1 Sensibilização dos gestores CGAI Outubro/2016 1.500 

2 Elaboração de política de gestão de riscos CGPIG Outubro/2016 

a Maio/2017 

5.500 

3 Capacitação dos auditores internos CGAI Maio/2017 8.500 

4 Escolha da metodologia para pontuação 

dos riscos 

CGAI Junho/2017 0 

5 Elaboração do PAINT-2018 com base em 

riscos 

CGAI Junho a 

Outubro/2017 

0 

 15.500 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 Na seção seguinte serão apresentadas as discussões finais do trabalho, com as 

conclusões acerca da gestão de riscos e ABR nas instituições federais de ensino, além do plano 

de ação para implantação da ABR no IF Goiano.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo realizar um diagnóstico acerca dos benefícios e 

desafios na implantação da ABR nas IFES brasileiras e, a partir disso, propor um plano de ação 

para implantação da metodologia no IF Goiano. 

 Por meio do diagnóstico realizado, constatou-se que a gestão de riscos é tema ainda 

recente na administração pública, assim como a auditoria baseada em riscos, que foi implantada 

há menos de um ano na maioria das instituições pesquisadas. Portanto, há potencial para 

incentivar e promover a cultura de gestão de riscos visando à modernização da administração 

pública brasileira. 

 A partir da identificação dos benefícios e desafios da implantação da ABR nas 

instituições federais de ensino, foi possível realizar tratamento estatístico dos dados por meio 

da técnica de análise fatorial. Do resultado da análise foram extraídos dois fatores que 

constituem benefícios da implantação da ABR e três fatores que constituem desafios neste 

processo de implantação. 

 Os fatores de benefícios da implantação da ABR foram denominados “Consolidação da 

gestão de riscos” e “Aperfeiçoamento da comunicação e monitoramento de auditorias”. Os 

fatores de desafios no processo de implantação foram denominados “Aspectos normativos”, 

“Falta de apoio da alta administração” e “Estrutura de gestão de riscos inadequada”.  

 As atividades realizadas pela maioria das IFES no processo de implantação da ABR 

foram organizadas em cinco fases para elaboração do plano de ação para implantação da 

metodologia no IF Goiano. Para cada fase foram atribuídos responsáveis, cronograma e custos, 

além de ações voltadas para superação dos três fatores de desafios identificados na pesquisa. 

 O plano de ação atende ao objetivo geral do estudo e tem potencial para contribuir na 

implantação da ABR no IF Goiano e em qualquer outra instituição federal de ensino no país, 

visto que suas atribuições, características e marcos normativos são bastante semelhantes aos do 

IF Goiano. 

 A principal limitação na condução da pesquisa foi a coleta de dados via questionário 

eletrônico, visto que a taxa média de 25% de respondentes forneceria quantidade de respostas 

insuficientes para viabilizar a utilização da técnica de análise fatorial. Nesse sentido, foram 

necessárias ações  de reiteração dos pedidos de resposta ao questionário e prorrogação do prazo 
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para resposta com objetivo de alcançar taxa de resposta de 30% e viabilizar o uso da análise 

fatorial. 

 Como sugestões para novas pesquisas, pode ser verificada a percepção das pessoas 

auditadas quanto à abordagem adotada pela metodologia ABR, objetivando identificar se os 

auditados confirmam os benefícios citados pelos auditores internos nesta pesquisa. Após a 

efetiva implantação da ABR no IF Goiano, pode ser verificada como a adoção desta 

metodologia afetou a estrutura de gestão de riscos e a maturidade em gestão de riscos na 

instituição. 
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