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 5 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Este guia possui a finalidade de fornecer informações concisas e relevantes aos 

participantes da capacitação sobre autoavaliação da atividade de auditoria interna da unidade 

de auditoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O documento, ainda, contribui para a disseminação de conhecimento a respeito não 

só do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), mas também do modelo de 

maturidade denominado IA-CM.  

Assim, ele se encontra organizado em 3 (três) capítulos, além desta apresentação. 

O primeiro apresenta a estrutura do PGMQ. O segundo, o Modelo IA-CM e, por fim, o último, 

os procedimentos para a autoavaliação. 
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1. PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE 

 

 

O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) do órgão Auditoria 

Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui a finalidade de avaliar a 

qualidade, produzir informações gerenciais e promover a melhoria contínua da atividade de 

auditoria interna (AAI) governamental, conforme figura 1. Ele se encontra normatizado na 

Resolução Normativa nº 6/2021-CONSAD, de 29 de julho de 2021, que revogou, dentre outras, 

a Resolução nº 099/2019-CONSAD, a qual havia instituído o PGMQ. Por fim, os resultados do 

Programa são divulgados, anualmente, no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

(RAINT). 

Figura 1 - Objetivo do PGMQ 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas do MOT (2017) 

 

A princípio, é importante destacar que a instituição e manutenção do PGMQ na 

Audin/UFRN é uma determinação da Instrução Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, como 

consta no item 106 da CGU:  

A UAIG deve instituir e manter um Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade (PGMQ) que contemple toda a atividade de auditoria interna 

governamental, desde o seu gerenciamento até o monitoramento das 

recomendações emitidas, tendo por base os requisitos estabelecidos por este 

Referencial Técnico, os preceitos legais aplicáveis e as boas práticas nacionais 

e internacionais relativas ao tema.  
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Adicionalmente, a Instrução Normativa nº 5/20211 orienta que no Plano Anual de 

Auditoria Interna (PAINT) deverá conter a previsão de atividades a serem desenvolvidas no 

tocante à gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna (AAI) governamental. 

Outrossim, essa Instrução determina também que no Relatório Anual de Atividades de 

Auditoria Interna (RAINT) deve constar informações a respeito dos resultados do Programa de 

Gestão e Melhoria da Qualidade. 

Vale destacar, ainda, que a portaria nº. 777, de 18 de fevereiro de 2019, da CGU 

recomenda que as unidades de auditoria interna adotem, preferencialmente, a metodologia 

Internal Audit Capability Model (IA-CM), do Instituto de Auditores Internos (IIA) tanto para a 

implementação do programa de qualidade quanto para a realização de avaliações externas.  

Por último, é importante salientar que o PGMQ, se bem implementado, contribuirá 

para fornecer garantia razoável sobre os seguintes pontos relevantes: (i) o alcance do propósito 

da atividade de auditoria interna (AAI) na Audin/UFRN, (ii) a conformidade dos trabalhos com 

as normas aplicáveis, especialmente as instruções normativas nº. 3/2017, nº 8/2017 e nº. 5/2021, 

ambas da CGU, e (iii) a conduta ética e profissional dos auditores internos.  

 

1.1. METODOLOGIA 

 

 

Os procedimentos para a implantação do Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade apoiam-se não apenas nos normativos da CGU como também nas orientações de 

práticas profissionais e no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) do Instituto de 

Auditores Internos do Brasil (IIA). 

O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), ao promover avaliação 

dos processos da atividade de auditoria interna (AAI) governamental, deve considerar as 

especificidades das unidades de auditoria interna2 e ser aplicado não só nos  trabalhos 

individuais como também em um nível mais amplo da AAI. Dessa forma, a análise deve 

abranger as seguintes fases: planejamento, execução, comunicação dos resultados e 

monitoramento.  

                                                 
1 Disponível em: 

https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_n%C2%BA_5,_de_27_de_agosto_de_

20218  
2 Considerar o tamanho, a estrutura e as necessidades da Unidade de Auditoria Interna.  

https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_n%C2%BA_5,_de_27_de_agosto_de_20218
https://wiki.cgu.gov.br/index.php/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_n%C2%BA_5,_de_27_de_agosto_de_20218
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Ademais, a figura 2 evidencia que, além dessas etapas e outros itens relevantes, as 

avaliações devem ser documentadas e os resultados periodicamente consolidados a fim de 

disponibilizar não só informações gerenciais, mas também levantamento de necessidades de 

capacitação e de melhoria dos processos da AAI. 
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Figura 2 - O PGMQ 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas do MOT (2017) 
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Ademais, consoante a figura 3, o PGMQ é composto por avaliação interna e externa. 

A primeira é dividida em monitoramento contínuo e periódica. Quanto a segunda, não há 

divisão e é importante ressaltar que para a realização dela é recomendável a adoção do Modelo 

de Capacidade de Auditoria Interna IA-CM.  

Figura 3 – Composição do PGMQ 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas do MOT (2017) 

 

 

1.1.1. Avaliação Interna 

 

A avaliação interna compreende “um conjunto de procedimentos e de ações 

realizadas ou conduzidas pela UAIG com vistas a aferir, internamente ou junto às partes 

interessadas, a qualidade dos trabalhos realizados” (BRASIL, 2017, p. 44).  

Ela é composta não apenas pelo monitoramento contínuo como também pelas 

avaliações periódicas. Por monitoramento contínuo, entende-se o “conjunto de atividades de 

caráter permanente, operacionalizadas por meio de processos, práticas profissionais 

padronizadas, ferramentas, pesquisas de percepção e indicadores gerenciais” (BRASIL, 2017, 

p. 44), conforme figura 4. 
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Figura 4 - Formas de Realização do Monitoramento Contínuo 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas do MOT (2017) 

 

Dentre as formas de monitoramento, vale destacar as seguintes: (i) indicadores de 

desempenho, (ii) avaliação pelos auditores e (iii) feedback de gestores e partes interessadas. No 

que se refere aos indicadores, eles devem considerar a performance do Órgão de Auditoria 

Interna em relação ao PAINT da unidade, o grau de atendimento às recomendações emitidas 

pela Audin/UFRN, bem como a eficiência da equipe de auditoria, mensurada nos aspectos: (i) 

quantidade e relevância dos trabalhos realizados e (ii) benefícios decorrentes desses trabalhos.  

A respeito da avaliação pelos auditores, esta possui a finalidade de obter 

conhecimento estruturado sobre a relevância e qualidade do trabalho de auditoria realizado 

pelos membros da Audin/UFRN. Consequentemente, ela deve ser realizada após a conclusão 

dos trabalhos, considerando as dimensões evidenciadas na figura 5.  
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Figura 5 - Dimensões para a avaliação pelos auditores 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas do MOT (2017) 

 

No que tange ao feedback de gestores e de partes interessadas, ele deve ser obtido 

por meio de survey ou entrevista estruturada, com a finalidade de coletar a percepção de 

gestores e de partes interessadas a respeito da AAI, nas modalidades: percepção ampla e 

avaliação pontual, conforme figura 6. 

Figura 6 - Modalidades de feedback de gestores e de partes interessadas 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas do MOT (2017) 
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Quanto a avaliação periódica, ela objetiva verificar a conformidade da atuação da 

Audin/UFRN à luz dos padrões normativos e operacionais espedidos pela CGU e IIA3. Nesse 

sentido, o Manual de Orientações Técnicas destaca (BRASIL, 2017, p. 46): 

As avaliações periódicas devem ser realizadas de forma sistemática, 

contemplando a revisão dos trabalhos realizados, considerando-se todas as 

suas etapas. Essas avaliações devem ser realizadas de maneira a fornecer 

diagnósticos quanto ao desempenho da UAIG e a indicar aspectos que 

necessitem ser melhorados. 

 

Além disso, elas serão realizadas com base em roteiros de verificação previamente 

estabelecidos para avaliar a qualidade, a adequação e a suficiência do processo de planejamento; 

das evidências e dos papéis de trabalho produzidos ou coletados pelos auditores; das conclusões 

alcançadas; da comunicação dos resultados; do processo de supervisão; e do processo de 

monitoramento das recomendações emitidas4, conforme figura 7. 

Figura 7 - Abrangência da Avaliação Periódica 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas do MOT (2017) 

 

Os resultados dessas avaliações darão suporte a elaboração de planos de ação, com 

cronograma de execução de atividades direcionadas para o aperfeiçoamento das áreas que 

necessitem de melhorias. 

                                                 
3 CGU: instruções normativas nº 03/2017 e nº 05/2021. IIA – normas internacionais para a prática profissional de 

auditoria interna (normas) – 2017.  
4 As avaliações periódicas podem incluir entrevistas e pesquisas aprofundadas de grupos de stakeholders. 
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Podem ser realizadas pela própria UAIG ou por outros profissionais do órgão ou 

entidade ao qual a UAIG pertence com conhecimento e experiência suficientes sobre as práticas 

de auditoria interna governamental e sobre avaliação de qualidade (BRASIL, 2017). 

 

1.1.2. Avaliação Externa 

 

O Manual de Orientações Técnicas do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2017) 

orienta que ela deve ser realizada num intervalo de tempo de pelo menos a cada cinco anos por 

um avaliador ou equipe avaliadora, qualificada e externa à estrutura da UFRN. Esse profissional 

deverá ter qualificação e prática não apenas em auditoria interna, bem como em processo de 

avaliação de qualidade. A avaliação externa pode também ser realizada por intermédio de 

autoavaliação com validação independente. 

De acordo com a figura 8, o objetivo deste tipo de avaliação consiste em obter 

opinião independente a respeito do “conjunto geral dos trabalhos de auditoria realizados pela 

UAIG e sua conformidade com os princípios e as disposições da IN SFC nº 3, de 2017, e outras 

normas aplicáveis” (BRASIL, 2017, p. 46). 

Figura 8 - Avaliação Externa 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas do MOT (2017) 

 

Nesse contexto, o Manual de Orientações Técnicas do Poder Executivo Federal 

(BRASIL, 2017, p. 46) esclarece: 

(...) tais avaliações podem ser realizadas, por exemplo, pela unidade do SCI 

responsável pela supervisão técnica ou por outra UAIG, sendo vedada a 

realização de avaliações recíprocas em um mesmo ciclo, nas quais duas UAIG 

se avaliem mutuamente.  
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Os profissionais e as organizações também podem ser privados, mas devem 

deter formação, conhecimento técnico e experiência na prática de auditoria 

interna e no processo de avaliação de qualidade, os quais devem ser 

apropriados ao tamanho e à complexidade da UAIG. 

Podem ser implementadas, alternativamente, por meio de autoavaliação, 

desde que essa seja submetida a um processo de validação independente, por 

profissional ou organização externo devidamente qualificado para essa 

atribuição. 

  

Outrossim, a portaria nº 777, de 18 de fevereiro de 2019, recomenda adoção da 

metodologia Internal Audit Capability Model (IA-CM), do IIA tanto para a implementação do 

PGMQ quanto para a avaliação externa. 

Por fim, porém não menos importante, a figura 9 demonstra a estrutura geral do 

PGMQ.
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Figura 9 – Estrutura Geral do PGMQ 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas do MOT (2017) 
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2. MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

 

A função auditoria interna possui a finalidade precípua de não só adicionar valor, 

mas também aperfeiçoar as operações de uma organização. Dessa maneira, essa função 

contribui para o alcance dos objetivos institucionais. De acordo com Andrade (2018, p. 29 apud 

DITTENHOFER, 2001), “a eficiência e a eficácia da auditoria interna contribuem, 

significativamente, para a eficiência de cada auditado, em particular e para a organização em 

geral”. Assim, uma auditoria eficaz e eficiente é aquela que gera valor para a entidade. 

Em princípio, pode-se afirmar que toda atividade de auditoria interna 

governamental é eficaz e eficiente no cumprimento de sua finalidade precípua? Pesquisas 

nacionais e internacionais têm demonstrado que as auditorias internas do setor público 

apresentam diferentes níveis de eficiência e de eficácia, isto é, de maturidade também chamado 

de capacidade (MARINHO, 2017; ANDRADE, 2018; YUSOF, HARON & ISMAIL, 2018; 

MACRAE & GILS, 2014; MACRAE, 2010; IIARF, 2009). 

Nesse contexto, o Internal Audit Capability Model for the Public Sector (IA-CM), 

conhecido no Brasil por Modelo de Capacidade de Auditoria Interna foi desenvolvido pelo The 

Institute of the Internal Auditor Foundation Research (IIARF) a partir do Capability Maturity 

Model Integration (CMMI) elaborado pelo SEI5, com a finalidade de ser uma ferramenta útil 

para aperfeiçoar a atividade de auditoria interna, visto que permite identificar não apenas áreas 

passíveis de melhoria como também de serem implantadas. Em outras palavras, “esse modelo 

se constitui em uma ferramenta de autoavaliação e melhoria contínua para funções de auditoria 

interna do setor público” (ANDRADE, 2018, p. 34). 

Nesse sentido, a Fundação de Pesquisa do Instituto dos Auditores Internos (IIARF) 

aprovou, em 2006, o projeto de elaboração do Modelo IA-CM - estruturado em níveis de 

maturidade, elementos essenciais e áreas de processos-chave (KPA) - que se processou em duas 

etapas: a primeira consistiu na revisão da literatura e de documentos a fim de identificar 

características de cada nível bem como de seus KPAs. De acordo com Andrade (2018, p. 33 

apud IIARF, 2009; GILS, 2012), “foram realizadas (...) grupos focais e oficinas as quais 

                                                 
5 Em meados de 1980, o Instituto de Engenharia de Software (SEI) da Carnegie Mellon University desenvolveu o 

modelo de maturidade denominado Software Capability Maturity Model (CMM), composto de 5 níveis de 

capacidade, do inicial até o otimizado, voltado para avaliar o grau de maturidade de softwares. Em 2000, o SEI 

publicou a nova versão do modelo: CMMI (Integration ou Capability Maturity Model Integration). Tanto esta 

como aquela trabalham com “áreas de processos”, isto é, KPA, definidas como “um conjunto de práticas relativas 

a uma determinada área que, quando implementadas em uma organização, satisfazem às metas consideradas 

imprescindíveis para a melhoria da respectiva área” (ANDRADE, 2018, p. 32). 
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contaram com a participação de mais de 50 (cinquenta) profissionais de auditoria interna de 

mais de 20 (vinte) países”.  

No tocante a segunda etapa, a partir dos resultados da primeira, processaram-se a 

melhoria da especificação de cada nível de capacidade bem como a validação global do modelo 

IA-CM (ANDRADE, 2018). Segundo Andrade (2018, p. 33), “a validação contou com a ajuda 

do Banco Mundial e foram reconhecidas as diferenças existentes entre o setor público de 

diversas formas de governo, estágios de maturidade e culturas dos países e continentes”. 

Assim, o fato de o modelo considerar essas diferenças bem como de não ser 

prescritivo (não especifica como uma área de processo deve ser realizada, mas o que deve ser 

feito) faz com ele seja reconhecido como de aplicação universal para não só avaliar, mas 

também aperfeiçoar a atividade de auditoria interna governamental (ANDRADE, 2018).  Por 

último, “a comparabilidade do IA-CM encontra-se nos princípios, práticas e processos, 

servindo, dessa maneira, como um modelo universal” (ANDRADE, 2018, p. 33 apud IIARF, 

2009). 

Além disso, o Modelo de Maturidade IA-CM, por representar uma abstração da 

realidade no contexto da atividade de auditoria interna do setor público, parte dos pressupostos 

de que uma área de processo-chave implantada (institucionalizada e repetível) contribui não 

apenas para uma auditoria eficaz e eficiente como também que há uma escala evolutiva de 

maturidade a ser percorrida pela função auditoria (ANDRADE, 2018). 

Por fim, é importante destacar que o IA-CM constitui um veículo de comunicação, 

uma estrutura de avaliação e um roteiro para a melhoria ordenada da função auditoria interna 

do setor público, conforme figura 10.  

Figura 10 – O IA-CM É 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas de Andrade (2018, p. 34) 
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2.1. MATRIZ DO MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

De acordo com a figura 11, Matriz do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna, 

o IA-CM possui uma estrutura composta por nível de maturidade (capacidade), elemento 

essencial e área de processo-chave (KPA). No eixo vertical da primeira coluna, da esquerda 

para a direita, constam os níveis de capacidade que apresentam os graus de maturidade da 

atividade de auditoria interna (AAI) de baixo para cima: do nível 1 (inicial) até o 5 (otimizado). 

Já no eixo horizontal superior, exibem-se os elementos essenciais.  

A princípio, no primeiro nível não constam KPAs nem elementos essenciais. Nos 

demais há 41 (quarenta e um) KPAs que estão associados aos 6 (seis) elementos essenciais: 

serviços e papel da auditoria; gerenciamento de pessoas; práticas profissionais; gestão de 

desempenho e prestação de contas; cultura e relacionamento organizacional; e estruturas de 

governança. “Os KPAs demonstram o que deve ser colocado em prática e sustentando para que 

a atividade de auditoria possa evoluir para o próximo estágio” (ANDRADE, 2018, p. 34 apud 

IIARF, 2009).  

No que se refere a diferença de tonalidade da cor verde na matriz, da esquerda para 

a direita, a mais escura “demonstra a influência que a auditoria interna tem sobre os elementos 

e identifica os KPAs em que a auditoria tem mais oportunidade de institucionalizá-los de forma 

independente” (ANDRADE, 2018, p. 36 apud IIARF, 2009).  

Nesse sentido, Andrade (2018, p. 36 apud IIARF, 2009) esclarece: 

Assim, movendo-se da esquerda para a direita, a capacidade da auditoria 

interna de, independentemente, implementar os KPAs diminui. Da mesma 

forma, essa capacidade diminui à medida que os níveis de maturidade se 

deslocam para cima na matriz uma vez que tanto a organização quanto o 

ambiente externo tendem a aumentar a influência sobre o domínio dos KPAs 

nos níveis mais elevados. 

 

Corroborando com esse entendimento, Marinho (2017, p. 37) exemplifica: 

A atividade de auditoria interna provavelmente vai ter um maior controle 

sobre a sua função e serviços do que sua estrutura de governança. Da mesma 

forma, a atividade de auditoria interna tem potencialmente menos capacidade 

de implementar de forma independente os KPAs à medida que os níveis de 

capacidade se deslocam para cima na matriz de níveis 2 para 5. 
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Figura 11 – Matriz do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 

Serviços e Papel da AI
Gerenciamento de 

pessoas
Práticas profissionais

Gerenciamento do 

Desempenho e 

Accountability

Cultura e 

Relacionamento 

Organizacional

Estruturas de 

Governança

Envolvimento da liderança 

com organizações 

profissionais - KPA 5.3

Melhoria Contínua de 

Práticas Profissionais - KPA 

5.5

Projeção da força de 

trabalho - KPA 5.2

Planejamento estratégico da 

AI - KPA 5.4

AI contribui para o 

desenvolvimento da gestão - 

KPA 4.4

A Atividade de AI apoia 

classes profissionais - KPA 

4.3

Planejamento da força de 

trabalho - KPA 4.2

Serviços de consultoria - 

KPA 3.2

Criação de equipe e 

competência - KPA 3.5

Estrutura de gestão da 

qualidade - KPA 3.7

Medidas de desempenho - 

KPA 3.10

Coordenação com outros 

grupos de revisão - KPA 

3.12

CAI Informa à Autoridade 

de Mais Alto Nível - KPA 

3.15

Profissionais qualificados - 

KPA 3.4

Informações de custos - 

KPA 3.9

Supervisão e apoio  

gerencial para a Atividade 

de AI - KPA 3.14

Coordenação de força de 

trabalho - KPA 3.3

Relatórios de gestão de AI - 

KPA 3.8

Mecanismos de 

financiamento - KPA 3.13

Desenvolvimento 

profissional individual - KPA 

2.3

Estrutura de práticas 

profissionais e de processos 

- KPA 2.5

Orçamento operacional de 

AI - KPA 2.7

Acesso pleno às 

informações, aos ativos e às 

pessoas da organização - 

KPA 2.10

Pessoas qualificadas 

identificadas e recrutadas - 

KPA 2.2

Plano de auditoria baseado 

nas prioridades da gestão e 

das partes interessadas- 

KPA 2.4

Plano de negócio de AI - 

KPA 2.6

Fluxo de reporte de 

auditoria estabelecido - KPA 

2.9

Nível 1

Inicial

Nível 5 

Otimizado

Nível 4

Gerenciado

Nível 3

Integrado

Supervisão independente 

das Atividades de AI - KPA 

4.8

Nível 2 

Infraestrutura

Ad hoc  não estruturada; auditorias isoladas ou revisão de documentos e transações com finalidade de aferir correção e conformidade; produtos dependem de habilidades 

específicas de indivíduos que estão acupando as posições; ausência de práticas profissionais estabelecidas, além das fornecidas por associações profissionais; financiamento 

aprovado por gerência, quando necessário; falta de infraestrutura; auditores provavelmente são parte de uma unidade organizacional maior; nenhuma capacidade 

estabelecida; portanto, inexistência de macroprocessos-chave.

Auditoria de conformidade - 

KPA 2.1

Gerenciamento dentro da 

Atividade de AI - KPA 2.8

AI reconhecido como 

agente-chave de mudança - 

KPA 5.1

Resultado e valor 

alcançados para a 

organização -

 KPA 5.6

Relações efetivas e 

permanentes - KPA 5.7

Independência, poder e 

autoridade da Atividade de 

AI - KPA 5.8

Avaliação geral sobre 

governança, gestão de 

riscos e controles - KPA 4.1

Estratégia de auditoria 

alavanca a gestão de risco 

da organização - KPA 4.5

Integração de medidas de 

desempenhos qualitativas e 

quantitativas - KPA 4.6

CAI aconselha e influencia 

a mais Alta Gerência - KPA 

4.7

Auditorias de desempenho / 

value-for-money  - KPA 3.1

Planos de auditoria 

baseados em riscos - KPA 

3.6

Componente essencial da 

equipe de gestão - KPA 

3.11

NÍVEL

ELEMENTO
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2.1.1.  Níveis de Capacidade 

 

Outrossim, consoante figura 12, percebe-se que o Modelo IA-CM apresenta 

gradação relativa à maturidade da função auditoria interna governamental, com a definição de 

5 (cinco) graus de capacidade, ou seja, do estágio inicial ao otimizado. Com exceção do 

primeiro nível, os demais contemplam um conjunto de atividades essenciais que acarretam a 

evolução da auditoria interna quando institucionalizadas e repetíveis.  

Por último, a função auditoria interna somente avança de um nível de maturidade 

para outro quando ela institui todos os KPAs daquele imediatamente anterior. Tais áreas de 

processos-chave devem atender aos seguintes critérios: sustentáveis e repetíveis. Caso a 

auditoria deixe de observar alguns desses requisitos, ela retornará ao estágio anterior. 

Figura 12 – Níveis de Capacidade 

 
Fonte: Elaboração própria com informações extraídas de Andrade (2018, p. 37) 

 

No estágio inicial, a função auditoria interna não possui práticas profissionais 

institucionalizadas e a qualidade de seus trabalhos depende dos esforços e de iniciativas 

individuais dos auditores internos. “As ferramentas e procedimentos de auditoria são ad hoc 

(não estruturadas), não repetíveis e não são documentadas. Como resultado, a atividade de 

auditoria interna é insustentável” (ANDRADE, 2018, p. 37 apud IIARF, 2009; GILS, 2012; 

RENSBURG, 2014). 
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Assim, o risco de a atividade de auditoria interna não gerar valor nem melhorar as 

operações da entidade é elevado. Ademais, dada a ausência de KPAs, o nível inicial não é 

desejável. Por fim, a passagem do primeiro para o segundo estágio é um grande desafio para a 

função auditoria, visto que neste todos os KPAs devem ser implantados (institucionalizados, 

dominados e repetíveis). 

A respeito da infraestrutura, nível 2, ele é caracterizado pela existência de 

estruturas administrativas e de gestão bem como de normativo que defina diretrizes voltadas 

para não só o funcionamento da auditoria interna, mas também o relacionamento desta com a 

alta administração no âmbito da instituição. Ademais, “práticas, processos e procedimentos 

documentados são desenvolvidos, entretanto, podem não estar institucionalizados” (BRASIL, 

2019, p. 11).  

Outrossim, a auditoria começa a identificar e recrutar pessoas com competências e 

habilidades essenciais aos trabalhos, entretanto, não existe um plano de desenvolvimento 

profissional objetivo como também há, ainda, “dependência de pessoas individuais e suas 

habilidades e competências pessoais” (BRASIL, 2019, p. 11). 

No que tange ao gerenciamento da função auditoria interna, Brasil (2019, p. 11) 

esclarece: 

O esforço de gerenciamento da atividade de AI é principalmente voltado para 

as próprias operações e relacionamentos: estrutura organizacional, preparação 

e monitoramento do orçamento, planejamento anual, ferramentas tecnológicas 

de auditoria e auditorias de desempenho. Interações com gestores tem foco no 

negócio da atividade de auditoria interna. As interações com os gerentes 

organizacionais estão focadas na realização dos negócios da atividade de AI. 

É neste nível que observamos oportunidades significativas para melhorar a 

eficácia da atividade de AI e progredir para um nível de capacidade mais alto. 

 

Por fim, é importante ressaltar que o desafio precípuo do nível infraestrutura é, além 

de estabelecer todos os KPAs, fazer com que eles sejam repetíveis (ANDRADE, 2018 apud 

IIARF, 2009). 

Adicionalmente, o nível integrado compreende a aplicação uniforme de práticas 

profissionais da função auditoria interna e de gestão. Agrega processos eficientes e eficazes de 

modo que sejam padronizados e associados aos trabalhos diários da unidade. Então, “políticas, 

processos e procedimentos são definidos, documentados e integrados na estrutura da 

organização” (BRASIL, 2019, p. 11).  

A auditoria, ainda, encontra-se formada por profissionais qualificados, apresenta 

um plano de desenvolvimento profissional bem como “começa a alinhar-se com os negócios e 
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com os riscos enfrentados pela organização” (ANDRADE, 2018, p. 37). Acrescenta-se também 

a existência de canal direto entre a chefia da AI e a alta administração.  

No tocante ao relacionamento entre a alta administração e a função da auditoria 

interna, a administração implanta mecanismos com a finalidade de não apenas supervisionar e 

aconselhar a AI, mas também revisar seus resultados e propiciar ações objetivas ao 

fortalecimento da independência e da autonomia da auditoria interna (BRASIL, 2019). Os 

gerentes operacionais respeitam a independência da auditoria, respondem às solicitações de 

auditoria e fornecem feedback construtivo para facilitar o processo de auditoria” (BRASIL, 

2019, p. 12). 

Outro aspecto relevante deste nível de capacidade consiste na transição do papel da 

auditoria interna, de uma baseada em atividades tradicionais para uma focada na prestação de 

serviços de aconselhamento a respeito do desempenho, do gerenciamento de riscos, da 

estratégia organizacional bem como dos controles internos administrativos da entidade. Assim, 

“o papel da AI evolui da execução de serviços tradicionais para fazer agregar valor e auxiliar a 

organização a gerenciar riscos e aproveitar oportunidades de melhoria” (BRASIL, 2019, p. 12). 

Além disso, é importante destacar que a “atividade de AI alavanca a tecnologia da 

informação para melhorar as operações de auditoria; por exemplo, através do armazenamento 

de documentos de trabalho, colaboração de auditores, elaboração de relatórios de auditoria e 

análise de dados” (BRASIL, 2019, p. 12).  

Entretanto, é oportuno salientar que neste nível a função da AI não fornece garantia 

geral acerca de processos de governança, de gerenciamento de riscos bem como de controles 

internos administrativos. Por fim, a atividade de auditoria geralmente se encontra em 

consonância com padrões internacionais de boas práticas (BRASIL, 2019). 

Com relação ao nível de capacidade gerenciado, ele apresenta, dentre outras 

características, uma auditoria interna cujo programa de trabalho esteja intrinsecamente 

associado não só a governança, mas também ao gerenciamento de riscos da entidade. Ademais, 

de acordo com Andrade (2018, p. 38), “a atividade de auditoria é gerida de forma quantitativa 

e qualitativa, por meio de métricas de desempenho e são utilizadas para monitorar os processos 

e seus resultados”.   

A respeito do estágio otimizado, Andrade (2018, p. 38 apud IIARF, 2009) salienta 

que: 

O foco está na melhoria contínua e na inovação. A estrutura de governança é 

totalmente desenvolvida e a auditoria interna faz parte dessa estrutura. A 

auditoria é independente, possui poder, autoridade e é composta por 

profissionais com habilidade, altamente competentes e especializados, os 
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quais exercem papel de líderes-chave na instituição. Seu programa contribui, 

efetivamente, para a organização. 

 

 

2.1.2.  Elementos Essenciais 

 

 

O quadro 1 apresenta alguns atributos por elementos essenciais, que segundo o 

Modelo IA-CM são os seguintes: (1) serviços e papel da AI; (2) gerenciamento de pessoas; (3) 

práticas profissionais; (4) gerenciamento do desempenho e accountability; (5) cultura e 

relacionamento organizacional; e (6) estruturas de governança. De acordo com Andrade (2018, 

p. 38 apud IIARF, 2009), “os 4 (quatro) primeiros elementos dizem respeito aos aspectos 

internos da auditoria e os 2 (dois) últimos elementos se referem à função de auditoria quanto à 

organização e ao ambiente externo”. 
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Quadro 1 - Demonstrativo dos Elementos Essenciais 

Nº 
ELEMENTO 

ESSENCIAL 
DESCRIÇÃO 

1 
Serviços e Papel de 

AI 

a) Fornece avaliações independentes e objetivas para: agregar valor, melhorar as operações e auxiliar a 

realização dos objetivos da organização; 

b) Os meios ou serviços fornecidos variam entre diferentes jurisdições e ambientes; 

c) Os serviços prestados são baseados nas necessidades da organização e na autoridade, no escopo e na 

capacidade da atividade de AI; 

d) Os serviços incluem a prestação de garantia e aconselhamento e podem consistir em auditorias de: 

transações, conformidade, sistemas, processos, operações, desempenho/value-for-money, sistemas de informações 

e demonstrações financeiras; e 

e) Compreendem-se os KPAs: 2.1 (auditoria de conformidade); 3.1 (auditorias de desempenho/value-for-

money); 3.2 (serviços de consultoria); 4.1 (avaliação geral sobre governança, gestão de riscos e controles); e 5.1 

(AI reconhecida como agente-chave de mudança). 

2 Gestão de Pessoas 

a) Trata-se de processos de recursos humanos focados na criação de um ambiente de trabalho que visa 

propiciar aos auditores internos o desenvolvimento de suas competências e habilidades; 

b) Inclui a identificação de candidatos adequados e os padrões de desempenho, bem como remuneração, 

treinamento e oportunidades de promoção e desenvolvimento;  

c) Compreendem-se os KPAs: 2.2 (pessoas qualificadas, identificas e recrutadas); 2.3 (desenvolvimento 

profissional individual); 3.3 (coordenação de força de trabalho); 3.4 (profissionais qualificados); 3.5 (criação de 

equipe e competência); 4.2 (planejamento da força de trabalho); 4.3 (a atividade de AI apoia classes profissionais); 
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4.4 (AI contribui para o desenvolvimento da gestão); 5.2 (projeção da força de trabalho); e 5.3 (envolvimento da 

liderança com organizações profissionais); e 

d) A gestão de pessoas inclui também o fornecimento de orientação eficaz, educação continuada, 

desenvolvimento profissional e treinamento.  

3 Práticas Profissionais 

a) Este elemento reflete os processos, as estruturas e as políticas imprescindíveis a execução de uma auditoria 

com eficácia, eficiência, proficiência e zelo profissional; 

b) Observa-se também a existência de capacidade da AI de alinhar suas prioridades às da entidade bem como 

às estratégias de gerenciamento de risco.  

c) Inclui, ainda, a implantação e manutenção de um programa de qualidade da atividade de AI; 

d) Compreendem-se os KPAs: 2.4 (plano de auditoria baseado nas prioridades da gestão e das partes 

interessadas); 2.5 (estruturas de práticas profissionais e de processos); 3.6 (planos de auditoria baseados em riscos); 

3.7 (estrutura de gestão da qualidade); 4.5 (estratégia de auditoria alavanca a gestão de risco da organização); 5.4 

(planejamento estratégico da AI); e 5.5 (melhoria contínua de práticas profissionais).  

4 

Gestão de 

Desempenho e 

Accountability 

a) Trata-se de informações essenciais não só a gestão, a condução e o controle das operações da auditoria, 

mas também o registro dos resultados da AI; 

b) Inclui a identificação e a comunicação entre todos os níveis dos membros da equipe, bem como a coleta e 

relatórios de informações de desempenho acerca da eficácia da atividade de AI; 

c)  Abrange a gestão de sistemas de informação com foco nas informações de desempenho financeiras e não 

financeiras (operacionais e de programas); 

d) Adota procedimentos com a finalidade de gerenciar e salvaguardar a integridade dos dados bem como 

produzir e apresentar as informações e os resultados relevantes; e 
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e) Compreendem-se os KPAs: 2.6 (plano de negócio de AI); 2.7 (orçamento operacional de AI); 3.8 (relatórios 

de gestão de AI); 3.9 (informações de custos); 3.10 (medidas de desempenho); 4.6 (integração de medidas de 

desempenho qualitativas e quantitativas); e 5.6 (resultado e valor alcançados para a organização). 

5 

Cultura e 

Relacionamento 

Organizacional 

a) Trata-se da estrutura organizacional, da cultura interna, do gerenciamento interno bem como dos 

relacionamentos dentro da própria atividade de AI; 

b) Abordam-se aspectos concernentes ao relacionamento entre não só o auditor-geral da auditoria interna e a 

alta administração, como também a auditoria e as demais unidades administrativas da organização; 

c) Compreendem-se os KPAs: 2.8 (gerenciamento dentro da atividade de AI); 3.11 (componente essencial da 

equipe de gestão); 3.12 (coordenação com outros grupos de revisão); 4.7 (Chefe de Auditoria aconselha e 

influencia a mais alta gerência); e 5.7 (relações efetivas e permanentes). 

6 
Estruturas de 

Governança 

a) Trata-se de relatórios funcionais e administrativos do auditor-geral da auditoria interna, bem como da 

posição organizacional da AI; 

b) Inclui também fontes de financiamento da atividade de AI bem como garantias de acesso irrestrito aos 

ativos, às pessoas e às informações da entidade; e 

c) Compreendem os KPAs: 2.9 (fluxo de reporte de auditoria estabelecido); 2.10 (acesso pleno às 

informações, aos ativos e às pessoas da organização); 3.13 (mecanismos de financiamento); 3.14 (supervisão e 

apoio gerencial para a Atividade de AI); 3.15 (Chefe de Auditoria informa à autoridade de mais alto nível); 4.8 

(supervisão independente da Atividade de AI); e 5.8 (independência, poder e autoridade da Atividade de AI). 

Fonte: Elaboração própria com informações extraídas de Andrade (2018) e Brasil (2021). 
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Por último, consoante figura 13, que apresenta uma possível trajetória de evolução 

da função auditoria interna sob o prisma dos elementos essenciais, percebe-se, leitura de baixo 

para cima, a transição de uma função baseada na realização de inspeção em transações para 

uma de asseguração de governança, riscos e controles, por exemplo. 

Figura 13 – Processo Evolutivo da Auditoria Interna 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 

 

 

2.1.3.  Área de Processo-Chave 

 

 

O Modelo IA-CM contempla, além de níveis de maturidade e elementos essenciais, 

Key Process Area (KPA), traduzido livremente como área de processo-chave, também 

conhecido por macroprocesso ou macroprocesso-chave. 

No contexto da função auditoria interna do setor público, existem tarefas, atividades 

e processos que podem ser agrupados em macroprocessos, dos quais alguns contribuem 

diretamente para a missão institucional da auditoria e outros não. Nesse sentido, o Modelo 

enfoca os macroprocessos relevantes para a função. Mas o que é processo e macroprocesso? 

Consoante o quadro 2, processo consiste no agrupamento de atividades ou tarefas 

logicamente encadeadas com o propósito de contribuir para a realização de rotinas da auditoria 

interna, por exemplo. Já macroprocesso corresponde ao conjunto de processos considerados 

relevantes pela função no que diz respeito a sua missão institucional: gerar valor e melhorar os 

processos organizacionais. 
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Quadro 2 – Descrição de macroprocesso e processo 

Nº CONCEITO DESCRIÇÃO 

1 Processos 

 Refere-se ao conjunto de atividades correlacionadas, 

desenvolvidas com a finalidade de gerar resultados à instituição. 

Envolvem sequência lógica de atividades de rotina, usadas para 

transformar entradas (insumos, ou ‘inputs’) em saídas (resultados, 

ou ‘outputs’), com foco no alcance de metas ou objetivos.  

2 Macroprocessos 

 Conjunto de processos considerados relevantes pela 

entidade no tocante ao atingimento de seus objetivos estratégicos. 

Em outras palavras, corresponde à estruturação dos recursos da 

auditoria interna em processos direcionados ao cumprimento de 

sua missão institucional, isto é, agregar valor e aperfeiçoar os 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 

controles internos da organização.  

Fonte: Elaboração própria com informações extraídas de escritório de processos do CNMP 

 

Além disso, o Modelo IA-CM compreende 41 (quarenta e um) macroprocessos-

chaves (KPAs) distribuídos não apenas por nível de capacidade, mas também por elementos 

essenciais, conforme demonstrado anteriormente pela figura 11 – Matriz do Modelo de 

Capacidade de Auditoria Interna. 

É importante salientar que a função auditoria interna somente avança de um nível 

de capacidade para outro quando todos os KPAs são efetivamente implantados: 

institucionalizados e repetíveis. Assim, a implementação do macroprocesso relevante constitui, 

portanto, a base para o alcance bem como a sustentação do nível de maturidade da auditoria 

interna. 

De acordo com Andrade (2018, p. 40), a implementação de um KPA “significa que 

o processo está enraizado na forma como o trabalho é executado, existindo padronização na 

execução do processo e comprometimento em relação à sua execução”. Ademais, Marinho 

(2017, p. 36) exemplifica que: 

... para considerar que uma AAI alcançou o nível de capacidade 2, é preciso 

que os 10 kpa presentes nos 6 elementos estejam incorporados à cultura da 

auditoria interna. Basta que um deles não esteja institucionalizado para que a 

AAI seja classificada no nível 1. Já para alcançar o nível de capacidade 3, seria 

necessária a institucionalização dos 10 kpa referentes ao nível 2 e dos 14 kpa 

referentes ao nível 3. A mesma lógica se mantem para o alcance dos níveis 

superiores. 
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Assim, considera-se que um KPA se encontra implantado quando, além da 

execução das atividades essenciais previstas para aquela área de processo-chave, ele está 

simetricamente associado a cultura organizacional da função auditoria interna do setor público. 

Isso, por sua vez, faz com que o macroprocesso-chave seja sustentável e repetível (ANDRADE, 

2008). 

Adicionalmente, a implementação de KPAs “exige que certas características 

comuns estejam presentes” (ANDRADE, 2018, p. 40). Dessa forma, consoante figura 15, esses 

atributos correspondem a: compromisso com o desempenho, capacidade de execução, 

atividades realizadas, mensuração e verificação. 

Figura 14 – Características Comuns para Implementação de um KPA 

 
Fonte: Adaptado de Andrade (2018, p. 41) 

 

Por compromisso com o desempenho, entende-se o esforço efetivo que a unidade 

de auditoria interna possui para dominar a área de processo-chave, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de políticas organizacionais e o apoio da chefia da unidade. 

Quanto à segunda característica, ela se refere à necessidade de recursos adequados 

para a realização das atividades da função auditoria. O atributo atividades realizadas descreve 

as tarefas necessárias à implementação do KPA. Ademais, a mensuração corresponde à 

avaliação contínua bem como à análise das ações e evolução necessária ao atingimento do 

objetivo da área de processo-chave. Já a verificação, por sua vez, refere-se à averiguação 

contínua com a finalidade de garantir que as atividades da auditoria interna sejam executadas 

em conformidade com as políticas e procedimentos preestabelecidos (ANDRADE, 2018).  

No que diz respeito à evidência do KPA implantado, esse compreende a existência 

e institucionalização do KPA. Esta demonstra o grau de incorporação do KPA a cultura 

organizacional da auditoria interna governamental, de modo que não apenas os procedimentos, 

mas também as práticas são sustentáveis e repetíveis, enquanto aquela busca comprovar o 
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cumprimento da execução das atividades essenciais das áreas de processo-chave 

implementadas (BRASIL, 2020). 

É importante salientar que o Modelo IA-CM prescreve que o nível de capacidade 

não necessita ser máximo para todos os macroprocessos, visto que o nível apropriado depende 

da natureza, da complexidade da unidade de auditoria interna bem como do grau de exposição 

a riscos que ela se encontra disposta a assumir (ANDRADE, 2018). 

Por último, Andrade (2018, p. 41 apud Bamberger, 1997) esclarece que: 

... um modelo de maturidade deve servir como uma diretriz em vez que 

um conjunto de critérios absolutos. Implementar as atividades 

necessárias, para alcançar o mais alto nível de capacidade, pode ser 

muito caro para uma organização e o custo pode exceder o benefício. 

 

Assim, pode-se inferir, a princípio, que funções de auditoria interna do setor público 

não necessitam atingir o último nível de maturidade para propiciar a geração de valor e 

aperfeiçoamento das operações da organização. 
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3. PROCEDIMENTOS PARA AUTOAVALIAÇÃO 

 

 

O capítulo aborda o passo a passo necessário para que a unidade de auditoria interna 

da UFRN proceda a autoavaliação bem como a elaboração do plano de ação no âmbito do 

Modelo IA-CM. Isso constitui requisito imprescindível para a execução avaliação externa do 

Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da unidade de auditoria. 

De acordo com a figura 16, as etapas são as seguintes: curso, preenchimento de 

planilha, diagnóstico e plano de ação. Os dois primeiros estágios ocorrem simultaneamente, 

visto que, durante a realização da capacitação, os auditores internos, além de conhecer aspectos 

teóricos não só do PGMQ, mas também do IA-CM, preenchem a planilha de autoavaliação da 

AAI de maneira dialogada. Isso, por sua vez, permite a coleta, a análise bem como a 

consolidação dos dados com a finalidade de proceder a elaboração do diagnóstico e do plano 

de ação.   

Figura 15 – Etapas do IA-CM 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

No tocante ao Plano de Ação, a figura 17 apresenta o modelo. É importante 

destacar, dentre outros campos, o Status cujo padrão de resposta corresponde a: não 

desenvolvido, em desenvolvimento e desenvolvido. 
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Figura 16 – Planilha Plano de Ação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

3.1. NÍVEL DE CAPACIDADE 

 

É importante salientar, a princípio, que este guia aborda o nível de maturidade 2 – 

infraestrutura. Nele constam 10 (dez) macroprocessos concernentes aos 6 (seis) elementos 

essenciais6. Discutem-se, portanto, os KPAs por elemento a seguir. 

 

3.1.1. Serviços e Papel da AI  

 

 

O macroprocesso auditoria de conformidade (KPA 2.1) compreende objetivo e 

atividades essenciais. Sua finalidade é, portanto, realizar uma auditoria de conformidade e de 

aderência de uma área, de um processo ou de um sistema específico a políticas, planos, 

procedimentos, leis, regulamentos, contratos ou outros requisitos que regem a condução da área, 

do processo ou do sistema sujeito à auditoria (CGU: CURSO IA-CM, 2020).   

Consoante figura 18, as atividades essenciais abrangem o seguinte: inclusão no 

normativo da unidade de auditoria interna a natureza dos serviços de avaliação; planejamento, 

execução e comunicação dos resultados dos trabalhos de avaliação. 

                                                 
6 Caso haja dúvida acerca da estrutura do Modelo IA-CM, sugere-se ver a figura 11 – Matriz do Modelo de 

Capacidade de Auditoria Interna, página 18 deste documento. 

Nº ELEMENTO KPA RECOMENDAÇÃO PRODUTO AÇÃO PROPOSTA DATA LIMITE RESPONSABILIDADE STATUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Figura 17 – KPA 2.1 Auditoria de Conformidade - atividades essenciais 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 
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3.1.2. Gerenciamento de Pessoas 

 

 

A área de processo-chave pessoas qualificadas, identificadas e recrutadas (KPA 

2.2) possui a finalidade de não só identificar, mas, sobretudo, atrair pessoas com competências 

necessárias e habilidades relevantes para implementar trabalhos de avaliação bem como de 

consultoria que transmitam mais credibilidade aos resultados da função auditoria interna (CGU: 

CURSO IA-CM, 2020).  

De acordo com a figura 19, as atividades essenciais compreendem, dentre outros, 

identificação de tarefas específicas de auditoria, de conhecimentos e habilidades requeridas para 

execução de trabalhos da função bem como classificação de remuneração adequada.  

Figura 18 – KPA 2.2 Pessoas Qualificadas Identificadas e Recrutadas 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 

 

 

No tocante ao macroprocesso desenvolvimento profissional individual (KPA 2.3), 

sua finalidade consiste em assegurar que os auditores internos mantenham bem como ampliem 

continuamente suas capacidades profissionais (CGU: CURSO IA-CM, 2020). 

Nesse sentido, a figura 20 contempla as atividades essenciais que, dentre outras, 

destacam-se: cursos de formação, associativismo e desenvolvimento de relatórios periódicos, 

com vistas a documentar o treinamento cumprido por cada auditor interno. 
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Figura 19 – KPA 2.3 Desenvolvimento Profissional Individual 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 

 

 

3.1.3. Práticas Profissionais 

 

 

Este elemento essencial possui 2 (dois) macroprocessos referentes ao nível 2 – 

infraestrutura: plano de auditoria baseado nas prioridades da gestão e das partes interessadas 

(KPA 2.4) bem como estrutura de práticas profissionais e de processos (KPA 2.5). 

A respeito do primeiro, seu propósito corresponde ao desenvolvimento de planos, 

com periodicidade anual ou plurianual, a fim de fornecer trabalhos de avaliação bem como de 

consultoria originado de consultas junto a gestão e outras partes interessadas (CGU: CURSO 

IA-CM, 2020). 

Nesse sentido, a figura 21 apresenta as atividades essenciais que contemplam, 

dentre outras, a identificação de não só objetos de auditoria, como também documentação de 

seu universo. Ademais, determina, ainda, os objetivos e o escopo para cada trabalho de 

avaliação e de consultoria. 

 

 



                                                                                               

 37 

Figura 20 – KPA 2.4 Plano de Auditoria baseado nas prioridades da gestão e das partes interessadas 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 
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No que se refere ao KPA 2.5, estrutura de práticas profissionais e de processos, ele 

possui a finalidade de ajudar bem como facilitar a execução de trabalhos de avaliação e de 

consultoria, com independência, objetividade, competência e zelo profissional devidos, em 

conformidade com normativos internos, nacionais e internacionais para a prática profissional 

de auditoria interna (CGU: CURSO IA-CM, 2020). 

Dessa forma, as práticas profissionais bem como a estrutura de processos abrangem 

políticas, processos e procedimentos com finalidade de orientar a AAI na gestão de suas 

operações e no desenvolvimento de seu programa de trabalho.   

Por último, a figura 22 evidencia as atividades essenciais do referido 

macroprocesso. Elas compreendem, dentre outras, atividades concernentes ao desenvolvimento 

de orientações gerais voltadas para a elaboração do programa de trabalho da auditoria interna 

bem como a implementação de processos necessários para assegurar a qualidade dos trabalhos 

individuais de avaliação e de consultoria (CGU: CURSO IA-CM, 2020).   

Figura 21 – KPA 2.5 Estrutura de Práticas Profissionais e de Processos 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 

 

3.1.4. Gerenciamento do Desempenho e Accountability 
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Este elemento contempla 2 (duas) áreas de processos-chaves: plano de negócio da 

auditoria interna (KPA 2.6) bem como orçamento operacional de AI (KPA 2.7). 

No tocante ao KPA 2.6, sua finalidade consiste no estabelecimento de um plano 

periódico para entregar não só os serviços da AAI, inclusive os de apoio e de administração, 

mas também os resultados esperados. Nesse sentido, a figura 23 apresenta as atividades 

essenciais. Elas abrangem, por exemplo, o desenvolvimento do plano de negócio necessário 

para alcançar os objetivos (CGU: CURSO IA-CM, 2020). 

Figura 22 – KPA 2.6 Plano de Negócio de AI 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 

 

Com relação ao KPA 2.7, ele objetiva receber dotação orçamentária com vistas ao 

planejamento dos serviços da AAI. De acordo com a figura 24, ele contempla um conjunto de 

atividades essenciais que, por exemplo, visam permitir o desenvolvimento de padrões 

orçamentários alinhados com os da organização (CGU: CURSO IA-CM, 2020). 

Figura 23 – KPA 2.7 Orçamento Operacional de AI 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 
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3.1.5. Cultura e Relacionamento Organizacional 

 

O presente elemento contempla o KPA 2.8, gerenciamento dentro da AAI. Esse 

macroprocesso possui a finalidade de enfatizar o esforço de gestão da AAI não apenas em suas 

operações, mas, sobretudo, nas relações internas, como, por exemplo, estrutura organizacional, 

gestão de pessoas, planejamento anual. Ademais, compreende, ainda, as interações com os 

gestores da entidade no tocante ao negócio da AAI (CGU: CURSO IA-CM, 2020).  

Nessa perspectiva, a figura 25 destaca as atividades essenciais que abrangem, dentre 

outras, o apoio às necessidades organizacionais da AAI bem como as relações de reporte das 

pessoas no interior da atividade. 

Figura 24 – KPA 2.8 Gerenciamento dentro da Atividade de AI 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 

 

3.1.6. Estruturas de Governança 

 

No tocante ao nível 2 – infraestrutura -, o elemento essencial estruturas de 

governança contempla 2 (dois) macroprocessos: fluxo de reporte de auditoria estabelecido 

(KPA 2.9) e acesso pleno às informações, aos ativos e às pessoas da organização (KPA 2.10). 

A respeito do primeiro KPA, ele possui o propósito de instituir canais formais de 

reporte (administrativo e funcional) para a atividade de auditoria interna (CGU: CURSO IA-

CM, 2020). 

Além disso, a figura 26 apresenta as atividades essenciais que compreendem, por 

exemplo, a informação de propósito, de autoridade e de responsabilidade da atividade de 

auditoria interna para toda a Organização. 
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Figura 25 – KPA 2.9 Fluxo de Reporte de Auditoria Estabelecido 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 

 

Com relação ao KPA 2.10, ele objetiva prover autoridade para a atividade de 

auditoria interna a fim de obter acesso às informações, aos ativos e às pessoas necessárias à 

execução dos trabalhos de avaliação e de consultoria (CGU: CURSO IA-CM, 2020). 

Nesse sentido, a figura 27 apresenta as atividades essenciais que abrangem, por 

exemplo, por exemplo, a instauração de procedimentos relativos ao acesso formal de registros, 

propriedades físicas e pessoal, independentemente da área da entidade. 

 

Figura 26 – KPA 2.10 Acesso Pleno às Informações, aos Ativos e às Pessoas da 

Organização 

 
Fonte: Elaboração própria com informações curso CGU: IA-CM (2020) 
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