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1. Introdução 

1.1 A auditoria interna utiliza uma metodologia organizada e meticulosa com o objetivo de 

medir e aprimorar a efetividade dos procedimentos de governança, gestão de riscos e 

controles internos (IIA, 2017). A atividade de auditoria interna (AAI) é reconhecida como 

independente quando suas práticas aderem a padrões reconhecidos internacionalmente e 

suas atribuições são executadas de forma autônoma, devido à adequação do nível de 

reporte à alta administração e da tempestividade dos relatórios emitidos para o Conselho de 

Administração (IIA, 2013). Nas organizações em geral, a governança deve contemplar a 

criação de uma AAI qualificada como condição essencial à garantia de que a gestão de riscos 

e as práticas de governança operem efetivamente. 

1.2 Para o The Institute of Internal Auditors (IIA), a qualidade da auditoria interna (QAI) está 

relacionada diretamente tanto com o atendimento às expectativas do cliente quanto com o 

desempenho das atribuições inerentes à profissão, ambos em conformidade com as Normas 

contidas na Estrutura Internacional para a Prática Profissional de Auditoria Interna (IPPF). As 

Normas de Atributo 1300 a 1312 do IIA orientam que o titular da Auditoria Interna ou o Chief 

Audit Executive (CAE) desenvolva um programa que avalie a AAI e promova a melhoria das 

tarefas por ela desempenhadas. O IIA (2012) indica que este programa deve conter a 

previsão de avaliações externas e internas, estas últimas tanto contínuas quanto periódicas.  

1.3 O IIA (2012) enumera 7 aspectos que podem ser avaliados por meio do programa de 

avaliação: 

 Conformidade com a Definição de Auditoria Interna, Código de Ética e Normas; 

 Adequação ao estatuto, metas, objetivos, políticas e procedimentos da atividade de 

auditoria interna; 

 A contribuição para a governança, gerenciamento de riscos e processos de controle da 

organização;  

 A totalidade da cobertura de todo o universo de auditoria; 

 Conformidade com as leis, regulamentos e normas do governo ou da indústria aplicáveis, 

aos quais a AAI possa estar sujeita; 

 Os riscos que afetam a operação da própria AAI; 

 A eficiência das atividades de melhoria contínua e da adoção de melhores práticas; 
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 Se a AAI agrega valor, melhora as operações da organização e contribui para o alcance dos 

objetivos. 

1.4 O IIA entende que para alcançar todos os aspectos da AAI de modo abrangente, o Programa 

de Qualidade ou Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) deve ser aplicado sob 3 

perspectivas: 

 Perspectiva do Trabalho de Auditoria Interna (autoavaliação em nível operacional); 

 Perspectiva da Atividade de Auditoria Interna (autoavaliação em nível estratégico); 

 Perspectiva externa (avaliação externa independente). 

1.5 A figura 1 ilustra a estrutura recomendada pelo IIA para o programa de qualidade: 

Figura 1 – Estrutura básica de um Programa de Qualidade 

 

Fonte: IIA (2012) 

1.6 Embora tenha orientado uma composição básica para o programa, o IIA afirma que os CAEs 

podem desenvolver sua própria estrutura de QAIP; todavia salienta que os elementos 

comuns a todos os programas devem:  

 Abranger todos os aspectos da AAI;  

 Permitir uma avaliação da conformidade com a Definição de Auditoria Interna, o Código de 

Ética e as Normas; 

 Avaliar a eficiência e a eficácia da AAI; 

 Identificar oportunidades de melhoria. 

1.7 Neste contexto, este Programa de Gestão de Qualidade e Aperfeiçoamento (PGQA) foi 

desenvolvido tomando-se como base: 
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 As orientações contidas no Guia Prático Quality Assurance and Improvement Program do IIA; 

 O direcionamento fornecido pelo Quality Assessment Manual for the Internal Audit Activity 

publicado pelo Internal Audit Foundation; 

 A estrutura publicada através do Internal Audit Quality Assessment Framework pelo HM 

Treasury do Reino Unido; 

 As ferramentas disponíveis no IA-CM Assessment Tool do Internal Audit Capability Model for 

the Public Sector, publicado pelo The Institute of Internal Auditors Research Foundation 

(IIARF); 

 As 4 perspectivas de QAI apontadas por Roussy e Brivot (2016) em seu trabalho intitulado 

Internal audit quality: a polysemous notion? . 

1.8 Os próximos capítulos abordarão as etapas de cada tipo de avaliação a ser realizada durante 

a execução do PGQA. 
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2. Avaliações internas contínuas 

2.1 Essas avaliações fornecem segurança razoável de que os processos executados funcionam 

de maneira eficiente, de forma a garantir que a qualidade é alcançada em todos os trabalhos 

de auditoria. Por isso, deverá ser realizada a supervisão contínua das atividades, incluindo: 

 Planejamento e supervisão de trabalhos; 

 Rotinas padronizadas; 

 Procedimentos de papéis de trabalho e sua aprovação (signoff); 

 Revisões de relatórios. 

2.2 Qualquer fraqueza identificada deverá ser acompanhada continuamente, à medida que for 

diagnosticada e o resultado do monitoramento deverá ser reportado ao menos anualmente 

ao Conselho. 

2.3 As avaliações internas contínuas consistem na aplicação do PQA sob a perspectiva do 

trabalho de auditoria interna, por meio da autoavaliação em nível operacional. 

Ciclo de Deming para avaliações internas contínuas 

2.4 O ciclo de Deming, conhecido como modelo Plan, Do, Check, Act, será utilizado para a 

estruturação tanto das avaliações internas contínuas propriamente ditas quanto das 

atividades que as antecedem. A figura 2 representa as etapas do ciclo: 

Figura 2 – Ciclo de Deming 

 

Fonte: Adaptado de IIA (2012) 

Planejar 

Planejar 

Fazer 

Verificar 

Agir 
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2.5 O planejamento está associado à definição de expectativas antes da execução de um 

processo com o intuito de estipular objetivos específicos, metas ou produtos a serem 

alcançados. Devem ser tomadas as seguintes providências nesta fase: 

 Implementar no departamento padrões para execução de auditorias; 

 Criar listas de verificação (planejamento, agenda de reuniões, procedimento de 

encerramento dos trabalhos); 

 Desenhar templates (matriz de riscos e controles, papéis de trabalho e documentação de 

processos executados); 

 Desenvolver ferramentas (mineração de dados, técnicas de amostragem); 

 Elaborar modelos de apresentação de resultados (inconsistências/achados e relatórios). 

Fazer 

2.6 Fazer traduz-se em executar o processo de auditoria e coletar dados para análise e 

acompanhamento. Etapas a serem desempenhadas nesta fase:  

 Planejar, executar e reportar auditorias; 

 Usar checklists, templates, ferramentas e modelos de apresentação de resultados; 

 Coletar informações sobre o desempenho do processo de auditoria. 

Verificar 

2.7 Esta fase é responsável por comparar os resultados reais com os esperados e analisar as 

discrepâncias encontradas. São executadas as seguintes atividades durante esta fase: 

 Verificar se os padrões do departamento estão sendo alcançados ou excedidos; 

 Confirmar o uso de checklists, templates, ferramentas e modelos de apresentação de 

resultados; 

 Documentar a revisão feita durante a supervisão; 

 Registrar, reportar e analisar métricas. 

Agir 

2.8 Esta é a etapa em que o feedback é fornecido para os executores do processo para reforçar 

expectativas estabelecidas na etapa de planejamento. Nesta fase as melhorias do processo 

são identificadas e implementadas. São executadas as tarefas a seguir:  

 Fornecer coaching e executar ações corretivas; 



 PGQA | 8 

 

  

 

 Reforçar padrões através de comunicação e treinamento; 

 Revisar checklists, templates, ferramentas e modelos de apresentação de resultados, 

conforme necessário. 

2.9 Pelo fato de o PQA se tratar de um programa voltado à avaliação da qualidade, ele 

envolverá o detalhamento das 2 últimas fases do ciclo mencionado anteriormente, 

considerando que a AAI já está estabelecida, cumprindo com suas atribuições e tendo já 

completado as fases “planejar” e “fazer”  do ciclo PDCA.  

Metodologia 

Fase 1: Avaliação da performance  

2.10 Ao longo de cada trabalho de auditoria, será aplicado um checklist de supervisão durante as 

etapas operacionais de planejamento, execução, reporte e monitoramento. Cada item do 

checklist mantém relação com parâmetros previamente definidos baseados nas Normas de 

Desempenho do IIA (Quadro 1). 

Quadro 1 – Critérios e normas correlatas 

NORMAS CORRELATAS CRITÉRIOS DE BOAS PRÁTICAS 

–2200  Planejamento do trabalho de auditoria Interna                                                 
–2210  Objetivos do trabalho da auditoria                                                                                                                                            
–  2220  Escopo do trabalho da auditoria

Programas de auditoria detalhados são desenvolvidos e documentados 
estabelecendo o escopo, limitações, objetivos, recursos, cronograma e linhas de 
reporte para cada trabalho. 

Programas de auditoria são discutidos e acordados com gestores relevantes 
antes do início do trabalho de campo. 

Programas de auditoria levam em consideração sistemas relevantes, registros, 
pessoal e propriedades físicas. 

Programas incluem levantamentos sobre os riscos da área sob análise e sobre os 
processos organizacionais de gerenciamento de riscos e controles. 

2240 – Programa de trabalho da auditoria 
2310 – Identificação das informações 
2320 – Análise e avaliação 
2330 – Documentação das informações 
2340 – Supervisão do trabalho da auditoria 

Os programas de auditoria (PAs) são desenvolvidos e aprovados antes de sua 
utilização e incluem procedimentos para identificar, analisar, avaliar e 
documentar informações durante as atividades. 

Os auditores internos utilizam a documentação padrão para garantir que as 
evidências e os achados sejam adequadamente registrados. 

Há indícios de que os auditores internos estão identificando, analisando, 
avaliando e documentando informações suficientes para fundamentar as 
conclusões e julgamentos. 

Há evidências que corroboram que todas as auditorias são conduzidas ou 
supervisionadas por indivíduos devidamente competentes. 

Os achados são discutidos e confirmados com os auditados antes da redação da 
minuta do relatório. 

Ferramentas automatizadas são utilizadas de forma adequada para realizar 
testes o mais eficientemente possível. 

2410 – Critérios para a comunicação 
2420 – Qualidade das comunicações 
2440 – Divulgação dos resultados 
2500 –  Monitoramento do progresso 

As comunicações são precisas, objetivas, claras, concisas, construtivas e 
oportunas. 

Os relatórios de auditoria comunicam apropriadamente escopos de auditoria, 
limitações de escopo, resultados, recomendações e uma opinião sobre a 
adequação dos controles. 

As evidências de auditoria são analisadas por um membro sênior da AAI para 
assegurar que: (i) a auditoria foi executada em profundidade suficiente; e (ii) os 
padrões de qualidade da AAI foram seguidos antes de os achados serem 
informados ao auditado. 
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Os achados e as recomendações são adequadamente classificados de acordo 
com os níveis relativos de risco inerente e residual para a organização. 

As recomendações são práticas e ajudam a organização a abordar o risco de 
forma a não criar controles desnecessários. 

A minuta do relatório de auditoria é emitida para apreciação do auditado dentro 
de uma escala de tempo razoável e pré-acordada, antes de ser liberada para a 
alta gestão. 

Inconsistências são comunicadas aos níveis adequados da gestão e ao Conselho. 

Há um procedimento de monitoramento que assegura que recomendações 
acordadas são implementadas efetivamente ou que indica aquelas para as quais 
a alta administração tenha aceitado o risco de não agir. 

Fonte: Adaptado de HM Treasury (2013). 

2.11 Todos os critérios estabelecidos previamente que obtiverem resposta negativa na aplicação 

do checklist serão, por sua vez, transformados em modos de falha para serem avaliados por 

meio da ferramenta Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) em cada trabalho de auditoria 

realizado. Para cada modo de falha serão avaliados os efeitos, as causas (constantes do 

checklist) e os controles atuais. 

2.12 Posteriormente, serão atribuídos valores de 1 a 10 para os fatores de risco ocorrência (O), 

severidade (S) e detecção (D). A partir daí, o risco dos diversos modos de falhas será 

computado por meio do cálculo do número de prioridade de risco (NPR) ou risk priority 

number (RPN), através do produto RPN = O x S x D. 

2.13 Após o cálculo do RPN, os modos de falha serão hierarquizados conforme o risco de 

criticidade estimado e os valores de ocorrências obtidos serão convertidos em uma escala de 

conformidade (Quadro 2). 

2.14  Serão endereçadas recomendações a todos os modos de falha identificados. Todavia, 

quando do desenvolvimento do plano de ação, as falhas que apresentarem RPN ≥ 200 terão 

prioridade em relação às demais. 

Quadro 2 – Conversão da escala de ocorrência para nível de conformidade 

OCORRÊNCIA DESCRIÇÃO CONFORMIDADE 

         10 Probabilidade de ocorrência certa 
Não está em conformidade 

          9 Falha é quase inevitável 
          8 

Probabilidade de ocorrência muito alta 

Parcialmente em conformidade 

 7 

6 
Probabilidade de ocorrência moderadamente alta 

5 

4 
Probabilidade de ocorrência moderada 

3 

2 Baixa probabilidade de ocorrência Em conformidade na maioria das vezes  

1 Probabilidade de ocorrência remota Totalmente em conformidade 

2.15 A descrição da avaliação efetuada com a ferramenta FMEA – onde será indicado o nível 

padronizado de conformidade de cada critério adotado (Quadro 3) – bem como o plano de 
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Definir parâmetros de 
avaliação 

Aplicar checklist de 
supervisão 

Transformar os critérios 
em modos de falha 

Aplicar o FMEA 

Elaborar Plano de Ação 

Obter o nível de 
conformidade a partir 

da conversão dos 
valores de ocorrência 

Gerar relatório 
Disponibilizar o 

resultado da avaliação 

ação desenvolvido para as recomendações será disponibilizado no Relatório Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (RAINT) relativo ao exercício em que for feita a avaliação.  

Quadro 3 – Conformidade dos critérios analisados 

CRITÉRIOS DE BOAS PRÁTICAS CONFORMIDADE 

Programas de auditoria detalhados são desenvolvidos e documentados estabelecendo o 
escopo, limitações, objetivos, recursos, cronograma e linhas de reporte para cada trabalho. 

 

Programas de auditoria são discutidos e acordados com gestores relevantes antes do início do 
trabalho de campo. 

 

Programas de auditoria levam em consideração sistemas relevantes, registros, pessoal e 
propriedades físicas. 

 

Programas incluem levantamentos sobre os riscos da área sob análise e sobre os processos 
organizacionais de gerenciamento de riscos e controles. 

 

Os programas de auditoria (PAs) são desenvolvidos e aprovados antes de sua utilização e 
incluem procedimentos para identificar, analisar, avaliar e documentar informações durante 
as atividades. 

 

Os auditores internos utilizam a documentação padrão para garantir que as evidências e os 
achados sejam adequadamente registrados. 

 

Há indícios de que os auditores internos estão identificando, analisando, avaliando e 
documentando informações suficientes para fundamentar as conclusões e julgamentos. 

 

Há evidências que corroboram que todas as auditorias são conduzidas ou supervisionadas por 
indivíduos devidamente competentes. 

 

Os achados são discutidos e confirmados com os auditados antes da redação da minuta do 
relatório. 

 

Ferramentas automatizadas são utilizadas de forma adequada para realizar testes o mais 
eficientemente possível. 

 

As comunicações são precisas, objetivas, claras, concisas, construtivas e oportunas.  

Os relatórios de auditoria comunicam apropriadamente escopos de auditoria, limitações de 
escopo, resultados, recomendações e uma opinião sobre a adequação dos controles. 

 

As evidências de auditoria são analisadas por um membro sênior da AAI para assegurar que: 
(i) a auditoria foi executada em profundidade suficiente; e (ii) os padrões de qualidade da AAI 
foram seguidos antes de os achados serem informados ao auditado. 

 

Os achados e as recomendações são adequadamente classificados de acordo com os níveis 
relativos de risco inerente e residual para a organização. 

 

As recomendações são práticas e ajudam a organização a abordar o risco de forma a não criar 
controles desnecessários. 

 

A minuta do relatório de auditoria é emitida para apreciação do auditado dentro de uma 
escala de tempo razoável e pré-acordada, antes de ser liberada para a alta gestão. 

 

Inconsistências são comunicadas aos níveis adequados da gestão e ao Conselho.  

Há um procedimento de monitoramento que assegura que recomendações acordadas são 
implementadas efetivamente ou que indica aquelas para as quais a alta administração tenha 
aceitado o risco de não agir. 

 

Figura 3 – Etapas da avaliação da performance 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Avaliação 360 graus 
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2.16 Ao final de cada exercício será efetuada uma avaliação global fazendo uso da ferramenta 

FMEA a ser aplicada na AAI, com o intuito de manter os padrões mínimos de qualidade no 

intervalo entre as avaliações periódicas. Nesta fase, os critérios utilizados serão aqueles 

propostos no trabalho de Roussy e Brivot (2016), abrangendo 4 perspectivas distintas de 

QAI (Quadro 4):  

 The Institute of Internal Auditors; 

 Auditores internos; 

 Auditores externos; 

 Membros do Comitê de Auditoria. 

Quadro 4 – Critérios usados na avaliação 360 graus 

PERSPECTIVA CRITÉRIOS DE BOAS PRÁTICAS 

Auditores externos  
(Watchdog) 

A AAI é independente da alta administração. 

A AAI foca mais em  em auditoria do que em consultoria. 

Os processos de auditoria são mais estratégicos do que operacionais. 

A remuneração dos auditores internos é fixada. 

A AAI responde perante o comitê de auditoria e não à alta administração. 

A AAI está sob a autoridade (funcional) do comitê de auditoria. 

As atividades de auditoria são terceirizadas quando necessário. 

Os auditores internos são competentes. 

Comitê de Auditoria  
(Éminence grise) 

A AAI desenvolve uma sólida relação de confiança com a alta aministração. 

Há colaboração próxima com a alta gestão no planejamento ou no rascunho das 
conclusões do relatório. 

É atingido consenso com a alta administração com relação ao que é importante 
reportar ao comitê de auditoria. 

Auditores Internos  
(Manager) 

A AAI construiu e mantém uma boa relação de trabalho com a alta 
administração. 

As Normas do IIA são seguidas quando pertinente. 

Os auditores internos possuem conhecimento profundo acerca do contexto da 
organização, habilidades de comunicação, rigor, objetividade, confiança em seu 
próprio julgamento e boas habilidades analíticas e de síntese. 

 
IIA 

(Professional) 

Há conformidade com as normas profissionais de conduta codificadas pelo IIA e 
nem com os padrões profissionais publicados pelo IIA. 

São usadas ferramentas, técnicas, programas, abordagens passo-a-passo e nem 
exemplos de melhores práticas de entrega de resultados fornecidas pelo IIA. 

Foi obtido sucesso na avaliação externa feita por um avaliador independente 
certificado pelo IIA, não renovar a certificação a cada 5 anos e não estar em 
conformidade com os 6 critérios específicos de avaliação da qualidade. 

Fonte: Adaptado de Roussy e Brivot (2016). 

2.17 Após realizada a avaliação por meio do FMEA, os modos de falha serão igualmente 

hierarquizados e terão seus valores de ocorrências convertidos para a escala de 

conformidade.  

2.18 Também serão endereçadas recomendações a todos os modos de falha identificados. 

Todavia, quando do desenvolvimento do plano de ação, as falhas que apresentarem RPN ≥ 

200 terão prioridade em relação às demais. 
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2.19 Igualmente, os resultados obtidos serão disponibilizados no RAINT do exercício em que for 

realizada a avaliação. 

Figura 4 – Etapas da avaliação 360 graus 
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3. Avaliações internas periódicas 

2.20 Essas avaliações fornecem uma revisão mais abrangente das Normas do IPPF e da AAI, 

estando relacionadas ao monitoramento contínuo. Têm como foco: 

 A conformidade com o regimento interno, definição de Auditoria Interna do IIA, Código de 

Ética e Normas Internacionais; 

 A infraestrutura, incluindo as políticas e procedimentos, apoiando a atividade de auditoria 

interna; 

 As formas como o trabalho de auditoria interna agrega valor à organização; 

 A qualidade do trabalho de auditoria, incluindo aderência à metodologia de auditoria 

interna para trabalhos selecionados; 

 A qualidade da supervisão; 

 O cumprimento de padrões/indicadores de desempenho. 

2.21 Os principais objetivos das avaliações periódicas são: 

 Identificar a qualidade do desempenho contínuo e as oportunidades de melhoria nos 

processos e procedimentos de auditoria interna; 

 Verificar e validar os objetivos e critérios usados no próprio PQA para determinar se eles 

ainda estão atualizados, adequados e válidos. 

Ciclo de Deming para avaliações internas periódicas 

2.22 O ciclo PDCA também será utilizado para a estruturação tanto das avaliações internas 

periódicas propriamente ditas quanto das atividades que as antecedem.   

Planejar 

2.23 O planejamento está associado à definição de diretrizes e à estruturação da AAI. Devem ser 

tomadas as seguintes providências nesta fase: 

 Elaborar o regimento interno da AAI; 

 Adotar o Código de Ética do IIA; 

 Estabelecer a estrutura da AAI, políticas e procedimentos; 

 Entrar em acordo com as partes relacionadas quanto às atividades que gerarão valor; 

 Estabelecer medidas adequadas para monitorar atividades que agreguem valor; 

 Definir métricas relevantes de qualidade. 
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Fazer 

2.24 Fazer traduz-se em executar as diretrizes, políticas e procedimentos estabelecidos. Etapas a 

serem desempenhadas nesta fase:  

 Executar o Plano Anual; 

 Programar trabalhos e indicar os responsáveis por sua execução; 

 Contratar, treinar e desenvolver os membros da equipe; 

 Realizar monitoramento contínuo dos trabalhos; 

 Relacionar-se com as partes interessadas. 

Verificar 

2.25 Esta fase é responsável por comparar os resultados reais com os esperados e analisar as 

discrepâncias encontradas. São executadas as seguintes atividades durante esta fase: 

 Realizar questionários e entrevistas com as partes relacionadas para confirmar se a AAI está 

agregando valor; 

 Revisar uma amostra de trabalhos já realizados a fim de assegurar que o monitoramento 

contínuo é eficaz; 

 Registrar, reportar e analisar métricas; 

 Avaliar se a estrutura da AAI, políticas e procedimentos estão em conformidade com as 

orientações mandatórias do IPPF. 

Agir 

2.26 Esta é a etapa em que o feedback é fornecido para reforçar expectativas estabelecidas na 

etapa de planejamento. Nesta fase as melhorias são identificadas e implementadas. São 

executadas as tarefas a seguir:  

 Avaliar e reportar as conformidades com as orientações mandatórias do IPPF; 

 Identificar lacunas na conformidade e desenvolver roteiros para resolver os problemas 

encontrados; 

 Revisar a estrutura da AAI, políticas e procedimentos, conforme necessário. 

2.27 Assim como indicado no capítulo anterior, o PQA envolverá o detalhamento das 2 últimas 

fases do ciclo mencionado anteriormente, considerando que a AAI já está estabelecida, 

cumprindo com suas atribuições e tendo já completado as fases “planejar” e “fazer”  do ciclo 

PDCA.  
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Metodologia 

2.28 As avaliações internas periódicas serão baseadas no Internal Audit Capability Model (IA-CM) 

desenvolvido pela Internal Audit Foundation. Trata-se de um modelo voltado para o setor 

público que fornece uma base para determinar as capacidades existentes na AAI, no que se 

refere ao papel da auditoria interna no contexto organizacional, considerando as 

necessidades atuais e futuras da organização.   

2.29 São considerados elementos de avaliação no modelo IA-CM: 

 Serviços e papel da auditoria interna; 

 Gestão de pessoas; 

 Práticas profissionais; 

 Gestão de desempenho e responsabilidade; 

 Relações organizacionais e cultura;  

 Estruturas de governança. 

2.30 Cada elemento será avaliado consoante áreas-chave de processo ou key process areas 

(KPAs), que  são classificados como: 

 Inicial (Initial); 

 Infraestrutura (Infrastructure); 

 Integrado (Integrated); 

 Gerenciado (Managed); 

 Otimizado (Optimizing). 

2.31 O modelo IA-CM não apresenta nenhum tipo de procedimento de avaliação para o KPA de 

nível inicial (nível 1) e, por isso, as análises serão efetuadas a partir do nível  infraestrutura 

(nível 2). 

2.32 Não obstante o modelo IA-CM proponha que todos os KPAs sejam avaliados 

concomitantemente, este PQA dividiu as avaliações em fases, as quais serão realizadas 

periodicamente, em um intervalo de 3 anos.  

2.33 Embora o IIA não tenha estipulado um intervalo para realização das avaliações periódicas, a 

AUDIN entende como sendo razoável efetuar uma análise de cada vez para cada KPA, a fim 

de alcançar a conformidade com cada área-chave à medida que for adequando sua estrutura 
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e aprimorando as atividades desenvolvidas, tornando a avaliação periódica um processo 

contínuo de melhoria em nível estratégico.  

2.34 Este PGQA abordará somente a fase 1 da avaliação interna periódica por ter sua validade 

por 3 anos. Assim, se faz necessária a elaboração de um novo programa em 2022 

contemplando a fase 2 e, assim sucessivamente. 

Fase 1: KPA Infraestrutura 

2.35 Esta etapa será realizada no 1º ano de execução do PGQA (2019/2020).  

2.36 Para cada elemento de avaliação do modelo IA-CM, há pelo menos um objetivo do KPA de 

infraestrutura associado, o qual deverá ser atingido após o processo de avaliação e possíveis 

ajustes na AAI, como pode ser verificado na sequência: 

 Serviços e papel da Auditoria Interna  

 Auditoria de Conformidade: Aplicar uma auditoria de conformidade e aderência de 

uma determinada área, processo ou sistema específico a políticas, planos, 

procedimentos, leis, regulamentos, contratos ou outros requisitos que regem a 

conduta da área, processo ou sistema sujeito a auditoria. 

 Gestão de pessoas 

 Desenvolvimento profissional individual: Assegurar que os auditores internos 

mantenham e melhorem continuamente as suas capacidades profissionais. 

 Identificação e recrutamento de pessoas qualificadas: Identificar e atrair pessoas 

com as competências necessárias e habilidades relevantes para realizar o trabalho 

da atividade de auditoria interna.  

 Práticas profissionais 

 Estrutura profissional de práticas e processos: Promover o desempenho dos 

trabalhos de auditoria com independência, objetividade, proficiência e zelo 

profissional conforme regimento interno, missão da auditoria interna, definição de 

auditoria interna, código de ética, princípios fundamentais e Normas. 

 Plano de auditoria baseado nas prioridades da gestão/das partes interessadas: 

Desenvolver planos periódicos para os quais serão fornecidas auditorias e/ou outros 

serviços, com base em consultas com a administração e/ou outras partes 

interessadas. 

 Gestão de desempenho e responsabilidade 
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 Orçamento operacional da auditoria interna: Alocar e usar seu próprio orçamento 

operacional para planejamento das atividades de auditoria interna. 

 Plano de negócios da auditoria interna: Estabelecer um plano periódico para a 

prestação de serviços por parte da AAI, incluindo atividades administrativas e de 

apoio, além dos resultados esperados. 

 Relações organizacionais e cultura 

 Gerenciando a AAI: Concentrar o esforço de gestão da AAI em suas próprias 

operações e relacionamentos dentro da própria atividade. 

 Estruturas de governança 

 Acesso total a informações, ativos e pessoas da organização: Fornecer a 

autoridade para que a AAI obtenha acesso a todas as informações, ativos e pessoas 

necessários ao desempenho de suas funções. 

 Relações de reporte estabelecidas: Estabelecer relações formais de comunicação 

(administrativas e funcionais) para a AAI. 

2.37 Inicialmente será aplicado um checklist, cujos itens mantêm relação com questões 

previamente definidas pelo modelo IA-CM (Quadro 5). 

Quadro 5 – Questões relacionadas ao KPA de infraestrutura por elemento de avaliação 

ELEMENTO OBJETIVO QUESTÕES 

Serviços e papel 
da Auditoria 

Interna 

Auditoria de 
conformidade 

O regimento interno estabelece a natureza dos serviços de auditoria a serem fornecidos? 

Os trabalhos de auditoria foram adequadamente planejados? 

Os trabalhos de auditoria foram executados adequadamente? 

Os resultados dos trabalhos foram comunicados de forma clara? 

Gestão de pessoas 

Desenvolvimento 
profissional 
individual 

As tarefas específicas a serem executadas foram identificadas e definidas? 

Foram identificados conhecimentos, habilidades e outras competências necessárias à condução 
dos trabalhos? 

Foram desenvolvidas descrições de cargos para as posições existentes? 

Foram estipuladas as classificações de remuneração adequadas para cada uma das posições? 

Foi realizado um processo de recrutamento válido e confiável para selecionar candidatos 
adequados? 

Identificação e 
recrutamento de 

pessoas 
qualificadas 

Foi definido um número alvo de horas de treinamento consistente com as normas de auditoria ou 
certificações relevantes necessárias? 

Foram identificados treinamentos, fornecedores ou recursos suficientes para o desenvolvimento 
profissional da equipe? 

Os membros da auditoria foram encorajados a se tornarem membros de associações 
profissionais? 

Foram acompanhados e documentados dados sobre horas/dias de treinamento, tipos de curso e 
prestadores? 

Foram emitidos relatórios periódicos para documentar o treinamento realizado por cada auditor 
interno? 

Práticas 
profissionais 

Plano de 
auditoria 

baseado nas 
prioridades da 

gestão/das partes 
interessadas 

Foram identificadas todas as unidades auditáveis na organização e documentados o universo de 
auditoria? 

A AUDIN, em colaboração com a alta administração e/ou outras partes interessadas, determinou 
o período de tempo a ser abrangido pelo plano anual? 

Foram identificadas as áreas/questões consideradas como prioridades a serem abordadas, através 
de consultas com a alta administração e/ou outras partes interessadas? 

Foram identificados os temas, incluindo as auditorias cíclicas, a serem incluídos no plano, assim 
como outros serviços que a AAI prestará à organização? 
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Foram indicados os objetivos e o escopo para cada trabalho e para quaisquer outros serviços 
prestados, se aplicável? 

Foram definidos os recursos gerais necessários para executar o plano, incluindo recursos 
adicionais que possam surgir durante o período abrangido? 

Foi estipulada a combinação de competências necessárias (recursos humanos) para executar o 
plano? 

Foi obtida a aprovação do plano e dos recursos necessários à sua execução pelo Conselho? 

Estrutura 
profissional de 

práticas e 
processos 

O regimento interno reconhece e adota a natureza obrigatória da definição de auditoria interna, 
do código de ética, dos princípios fundamentais e das normas? 

Foram desenvolvidas políticas relevantes para o gerenciamento da atividade? 

Foram desenvolvidas orientações gerais para a preparação do programa de trabalho de auditoria 
interna? 

Foram desenvolvidas orientações gerais para a preparação do programa de trabalho de auditoria 
interna? 

Os processos atualmente realizados na preparação do programa de trabalho estão 
documentados? 

Estão documentados os processos atualmente realizados no planejamento, execução e 
comunicação de resultados, inclusive a mantida com a gestão? 

Foram elaborados metodologia padrão, procedimentos e ferramentas para o planejamento, 
execução e comunicação dos resultados, incluindo diretrizes de papel de trabalho? 

Foram definidos os processos necessários para assegurar a qualidade dos trabalhos individuais de 
auditoria? 

Foi estabelecido e é mantido um sistema para monitorar os resultados comunicados à gestão? 

Gestão de 
desempenho e 

responsabilidade 

Plano de 
negócios da 

auditoria interna 

A AAI identificou sua visão e a estratégia global para alcançá-la? 

De acordo com a estratégia global, a AAI determinou que os seus objetivos e resultados fossem 
alcançados, levando em conta o plano anual? 

Foram definidos os serviços administrativos e de apoio necessários para apoiar a atividade? 

Foram preparados cronogramas e análises necessários para determinar os recursos necessários 
para o atingimento dos objetivos estabelecidos? 

Foi desenvolvido um plano de negócios para atender a esses objetivos? 

O plano anual é aprovado pelo Conselho? 

Orçamento 
operacional da 

auditoria interna 

Foi estabelecido um orçamento realista para as atividades e identificou os recursos necessários 
em seu plano de negócios, considerando os custos fixos e variáveis? 

Foram desenvolvidos padrões orçamentários que se alinham com os da organização? 

O orçamento da AUDIN foi aprovado pelo Conselho? 

O orçamento é analisado continuamente para garantir que continua a ser realista e precisa, sendo  
quaisquer variações identificadas e relatadas? 

Relações 
organizacionais e 

culturais 

Gerenciando a 
AAI 

A gestão da AUDIN determina e estabelece formalmente a estrutura organizacional adequada 
dentro da atividade? 

A gestão da AUDIN identificou os papéis e as responsabilidades das posições-chave dentro da 
atividade? 

A estrutura organizacional estabelecida apoia as necessidades da AAI e as relações de reporte 
entre as pessoas dentro da atividade? 

A gestão da AUDIN avalia os requisitos e obtém os recursos e as ferramentas de auditoria 
necessários para gerir e realizar o trabalho da AAI? 

A estrutura organizacional para a AAI apoia sua gestão, direção e comunicação dentro da 
atividade? 

A estrutura organizacional promove o desenvolvimento das relações profissionais de trabalho e 
incentiva a comunicação permanente e construtiva dentro da AAI? 

Estruturas de 
governança 

Relações de 
reporte 

estabelecidas 

O regimento interno define claramente o propósito, a autoridade e a responsabilidade da AAI? 

O regimento interno é aprovado pelo Conselho? 

O regimento interno é atualizado regularmente? 

O regimento interno fornece uma base clara para que a gestão e/ou o Conselho responsabilize a 
AUDIN tanto pelo gerenciamento da AAI quanto pelos resultados obtidos pela AAI? 

O regimento interno define os padrões profissionais aos quais a organização adere? 

O regimento interno identifica qualquer legislação, política (s) ou regulamentação (ões) específica 
a que a AAI deve aderir? 

Foi estabelecida uma declaração de missão e/ou visão para a AUDIN? 

A declaração de missão e/ou visão se alinha com os objetivos da organização? 

Os arranjos relativos aos reportes funcional e administrativo atualmente existentes permitem que 
a AUDIN realize seu trabalho sem interferência da organização? 

A finalidade, a autoridade e a responsabilidade da AUDIN são comunicadas em toda a 
organização? 

Acesso total a 
informações, 

ativos e pessoas 

O regimento interno estabelece a autoridade para que a AAI obtenha acesso a todas as 
informações, ativos e pessoas da organização necessários ao desempenho das suas funções? 

A organização estabeleceu uma política relativa à autoridade da AAI no que diz respeito ao acesso 
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da organização total, gratuito e irrestrito aos registros da organização, propriedades físicas e pessoal em relação 
a qualquer uma das operações objeto de auditoria? 

Foram estipulados procedimentos para serem acessados formalmente os registros, propriedades 
físicas e pessoal em relação a qualquer uma das operações objeto de auditoria? 

Foram definidos procedimentos de monitoramento para quando a gestão não permitir tal acesso 
durante um trabalho de auditoria? 

Fonte: Traduzido e adaptado de IIARF (2017). 

2.38 Todas as questões estabelecidos previamente que obtiverem resposta negativa na aplicação 

do checklist serão, por sua vez, transformadas em modos de falha para serem avaliadas por 

meio da ferramenta FMEA. Para cada modo de falha serão avaliados os efeitos, as causas e 

os controles atuais. 

2.39 Após realizada a avaliação por meio do FMEA, os modos de falha serão igualmente 

hierarquizados e terão seus valores de ocorrências convertidos para a escala de 

conformidade.  

2.40 Também serão endereçadas recomendações a todos os modos de falha identificados. 

Todavia, quando do desenvolvimento do plano de ação, as falhas que apresentarem RPN ≥ 

200 terão prioridade em relação às demais. 

2.41 Igualmente, os resultados obtidos serão disponibilizados no RAINT do exercício em que for 

realizada a avaliação. 

Figura 5 – Etapas da avaliação periódica 
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4. Avaliações externas 

2.42 As avaliações externas têm como objetivo validar a conformidade da atividade de auditoria 

interna às Normas Internacionais e a observância dos auditores internos ao Código de Ética 

do IIA. 

2.43 Essas avaliações devem ser conduzidas ao menos uma vez a cada cinco anos por um 

avaliador (ou equipe avaliadora) independente e externo à organização, que seja qualificado 

tanto na prática de auditoria interna quanto no processo de avaliação da qualidade. 

2.44 O IIA apresenta duas abordagens para a condução de avaliações externas: 

 Uma avaliação externa completa, envolvendo o uso de um avaliador (ou de uma equipe 

avaliadora), com qualificação adequada e independência para conduzir a avaliação; 

 Uma autoavaliação com validação independente (externa), envolvendo a participação de um 

avaliador (ou de uma equipe avaliadora), com qualificação adequada e independência para 

conduzir a validação da autoavaliação realizada pela atividade de auditoria interna. 

2.45 A 1ª avaliação externa deverá ser realizada em 2020, preferencialmente por pares, pelo fato 

de a AUDIN se tratar de uma atividade de auditoria interna de pequeno porte e de ser 

economicamente viável em relação à contratação de um serviço de certificação.  

2.46 Se a revisão for feita por pares, os revisores deverão atender os critérios de independência e 

qualificações estipulados nas Normas Internacionais. 

2.47 No caso de serem conduzidas avaliações por pares, é recomendado que estas sejam 

realizadas por membros da União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação 

(UNAMEC). 

2.48 Serão considerados os seguintes critérios: 

 Todos os membros da equipe de avaliação que realizam a avaliação externa devem ser 

independentes da organização e de seu pessoal da atividade de auditoria interna; 

 Conflitos de interesse reais, potenciais e percebidos devem ser levados em consideração; 

 Indivíduos da mesma organização, mas de outro departamento não possuem independência 

suficiente para o propósito de conduzir uma avaliação externa; 
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 Indivíduos que trabalham em atividades de auditoria interna em entidades distintas, porém 

dentro do mesmo setor do governo podem ser considerados independentes para o 

propósito de conduzir avaliações externas, desde que não reportem para ao mesmo CAE; 

 Duas organizações não podem efetuar avaliações externas mutuamente. 

2.49 Os resultados obtidos serão disponibilizados no RAINT do exercício em que for realizada a 

avaliação. 

Figura 6 – Etapas da avaliação externa 
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5. Considerações finais 

2.50 O Programa de Gestão da Qualidade e Aperfeiçoamento da Auditoria Interna do Cefet/RJ foi 

elaborado em consonância com as seguintes Normas Internacionais para a Prática 

Profissional da Auditoria Interna: 

 1300: Programa de Avaliação de Qualidade e Melhoria; 

 1310: Requerimentos do Programa de Avaliação de Qualidade e Melhoria; 

 1311: Avaliações Internas; 

 1312: Avaliações Externas; 

 1320: Reporte do Programa de Avaliação de Qualidade e Melhoria; 

 1321: Uso de “Em conformidade com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de 

Auditoria Interna” 

 1322: Divulgação de Não Conformidade. 

2.51 Cabe salientar que, de acordo com a norma 1321, “a indicação de que a atividade de 

Auditoria Interna está em conformidade com as Normas Internacionais para a Prática 

Profissional de Auditoria Interna é apropriada somente se for corroborada pelos resultados 

do programa de avaliação e melhoria da qualidade”. 

2.52 De acordo com a norma 1322, “quando a não conformidade com o Código de Ética ou com 

as Normas impactar o escopo geral ou a operação da atividade de Auditoria Interna, o chefe 

executivo de auditoria deve divulgar a não conformidade e seu impacto à alta administração 

e ao conselho”. 

 

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2019. 

 

 

Luciana Sales Marques Bissol, CRMA, CGAP 

Auditora-Chefe 


