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1 – Introdução

Em atendimento ao item nº 02 (do Anexo I) do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT)
do exercício 2021, à demanda prevista na Ordem de Serviço da Auditoria-Geral nº 013/2021 e
consoante o estabelecido na Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle (SFC) nº 3/2017,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o Macroprocesso “Avaliação,
monitoramento, controle e integridade”, no âmbito do Processo de Trabalho “Auditoria Interna
Governamental”.

De acordo com a Instrução Normativa SFC nº 3/2017, a auditoria interna governamental é uma
atividade independente e objetiva, de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e
melhorar as operações de uma organização. De forma a apoiar o atingimento desse objetivo, a
Resolução CONSUP/IFPE 05/2020, instituiu o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ),
que estabeleceu “atividades de caráter permanente destinadas a avaliar a qualidade, a produzir
informações gerenciais e a promover a melhoria contínua da atividade de auditoria interna do IFPE” .1

Dentre essas atividades previstas encontra-se a avaliação externa, realizadas, no mínimo, uma vez a
cada 5 anos, conduzidas por profissional ou organização qualificado e independente, externo à
estrutura do IFPE, ou por meio de autoavaliação com posterior validação externa independente,
utilizando como referência o Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), do Instituto dos
Auditores Internos (IIA).

Neste sentido, esta ação teve por objetivo  avaliar, através de autoavaliação, o grau de maturidade da
atividade de auditoria interna, com base no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (Internal
Audit Capability Model - IA-CM) para o Setor Público, do Instituto dos Auditores Internos (The
Institute of Internal Auditors - IIA), nos termos da Portaria CGU nº 777, de 18 de fevereiro de 2019;
verificar a existência e a institucionalização das atividades essenciais previstas nos KPA dos níveis 2
(Infraestrutura) e 3 (Integrado) do IA-CM; além de identificar oportunidades de melhorias nos
processos de trabalho e práticas desenvolvidos pela Unidade de Auditoria Interna.

Para realização foi utilizado como referência o Roteiro para Avaliação do IA-CM (Internal Audit
Capability Model for the Public Sector), desenvolvido pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA) com o
Banco Mundial, disponibilizado para Controladoria Geral da União .2

O processo de autoavaliação realizado para elaboração do presente relatório ocorreu com base em
dados e informações que foram extraídas dos documentos internos da unidade de auditoria, assim
como das práticas desenvolvidas na unidade.

Verificou-se que a Auditoria Interna do IFPE encontra- se no nível 1 – inicial, uma vez que a totalidade
dos processos chaves do nível 2, tão pouco do nível 3 não se encontram todos institucionalizados.
Portanto, sendo necessárias adoção de ações com vistas a atender integralmente os KPA’s dos níveis 2
e 3 para que a capacidade da Auditoria Interna do IFPE possa avançar.

Isto posto, a seguir apresentaremos a metodologia e os resultados dos exames.

2 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Roteiro pra Roteiro para Avaliação do IA-CM. Disponível em:
<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq>. Acesso em 20 dez. 2021

1 INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO. Conselho Superior. Resolução nº 05/2020, de 08 de janeiro de 2020.
Aprova o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna do IFPE. Disponível
em: <https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/conselho-superior/resolucoes/resolucoes-2020/resolucoes-2020-1>.
Acesso em 19 nov. 2021
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2  – Metodologia de avaliação

A Resolução CONSUP/IFPE 05/2020, instituiu o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade
(PGMQ), que estabelece como objetivo: “atividades de caráter permanente destinadas a avaliar a
qualidade, a produzir informações gerenciais e a promover a melhoria contínua da atividade de
auditoria interna do IFPE”.

Neste sentido, a referida resolução estabeleceu como modelo para avaliação o IA-CM (Internal Audit

Capability Model for the Public Sector), tal modelo tem por objetivo possibilitar, “[...] a identificação
dos elementos necessários para uma auditoria interna efetiva no setor público, de modo a
fornecer um plano sequencial, lógico e evolutivo para o seu desenvolvimento, em
alinhamento às necessidades da organização e aos padrões profissionais aplicáveis à
atividade de Auditoria Interna [...]” .3

O IA-CM está estruturado em 5 níveis de maturidade (1 – Inicial; 2 – Infraestrutura; 3 – Integrado; 4 –
Gerenciado; 5 – Otimizado) e 6 elementos organizacionais (Serviços e Papéis da Auditoria Interna;
Gerenciamento de Pessoas; Práticas Profissionais; Gerenciamento do Desempenho e Accountability;
Cultura e Relacionamento Institucional; Estruturas de Governança), compreendendo um conjunto de
41 macroprocessos-chaves (Key Process Area - KPA), conforme que segue:

Quadro 1 - Matriz do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna

 
Serviços e Papel

da AI
Gerenciamento de

pessoas
Práticas

profissionais

Gerenciamento
do Desempenho
e Accountability

Cultura e
Relacionamento
Organizacional

Estruturas de
Governança

Nível 5 –
Otimizado

AI reconhecida
como
agente-chave de
mudança - KPA
5.1

Envolvimento da
liderança com
organizações
profissionais -
KPA 5.3

Melhoria
contínua de
práticas
profissionais -
KPA 5.5

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

Projeção da força
de trabalho -
KPA 5.2

Planejamento
estratégico da
AI - KPA 5.4

Nível 4 –
Gerenciado

Avaliação geral
sobre
governança,
gestão de riscos
e controles -
KPA4.1

AI contribui para o
desenvolvimento
da gestão - KPA 4.4 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

Supervisão
independente da
Atividade de AI -
KPA 4.8

A atividade de AI
apoia classes
profissionais - KPA
4.3

Planejamento da
força de trabalho -
KPA 4.2

Nível 3 –
Integrado

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

Auditorias de
desempenho /
value-for-money
- KPA 3.1

Profissionais
qualificados -
KPA 3.4 Planos de

auditoria
baseados em
riscos - KPA3.6

Informações de
custos -
KPA 3.9 Componente

essencial da
equipe de gestão -
KPA 3.11

Supervisão e
apoio  gerencial
para a Atividade
de AI -
KPA 3.14

3 Ministério de Minas e Energia. Nuclebrás Equipamentos Pesados S. A. Programa de Gestão e Melhoria da
Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna da NUCLEP. Disponível em:
<https://www.nuclep.gov.br/pt-br/governanca-corporativa/download/2591_0079d366f68190b6f29cc0eae2fb4
6dd>. Acesso em 27 dez. 2021
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Coordenação de
força de trabalho -
KPA 3.3

Relatórios de
gestão de AI - KPA
3.8

Mecanismos de
financiamento -
KPA 3.13

Nível 2 –
Infraestrutura

Auditoria de
conformidade -
KPA 2.1

Desenvolvimento
profissional
individual - KPA 2.3

Estrutura de
práticas
profissionais e
de processos -
KPA 2.5

Orçamento
operacional de AI
-   KPA 2.7

Gerenciamento
dentro da
Atividade de AI -
KPA 2.8

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 -
KPA2.6

Fluxo de reporte
de auditoria
estabelecido -
KPA 2.9

Nível 1 –
Inicial

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.

Fonte: CGU. Roteiro pra Roteiro para Avaliação do IA-CM . Disponível em:4

<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq>. Acesso em 20 dez. 2021

Para cada KPA, o Modelo de Avaliação estabelece o seguinte critérios para avaliação:

Figura 1 - Estrutura dos KPA's

Fonte: Aperfeiçoamento GGCI: Introdução à Auditoria Interna e aos Fundamentos do Modelo IA-

CM5

5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNANBUCO. Aperfeiçoamento GGCI: Introdução à
Auditoria Interna e aos Fundamentos do Modelo IA-

4 CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Roteiro pra Roteiro para Avaliação do IA-CM. Disponível em:
<https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/pgmq>. Acesso em 20 dez. 2021
Matriz do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna
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Para verificação quanto ao domínio, ou não de cada KPA que compõe o modelo é necessária
a realização de avaliação sob suas perspectivas: primeiramente sobre a formalização/
realização da atividade e posteriormente sob sua internalização. Neste sentido, verifica-se a
existência da atividade e posteriormente se a atividade encontra-se incorporada à cultura da
organização. Para alcançar o nível de maturidade desejado é necessário que a formalização e
a internalização sejam atingidas.

Após o diagnóstico de cada um dos KPA’s é possível identificar o nível atual da unidade de auditoria
interna, conforme imagem a seguir:

Fonte: Adaptado do Roteiro para Avaliação do IA-CM

3 – Resultado dos exames

3.1 – Informação: existência e a institucionalização das atividades essenciais previstas nos KPA’s dos
níveis 2 (Infraestrutura) e do nível 3 (Integrado)

Aplicados os procedimentos para autoavaliação, observou-se que atividade de auditoria interna
desempenhada pela Auditoria Interna do IFPE está posicionada no Nível 1 (Inicial), porém foi
possível identificar a existência de 05 (cinco) KPA’s e 02 (dois) KPA’s institucionalizados nos níveis
2 e 3, respectivamente, conforme gráfico que segue:

CM. Disponível em:
<https://www.scge.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Apostila-Curso-IA_CM-Versao_Revisada.docx.pdf>.
Acesso em 11 nov. 2021.
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Figura 3 - Avaliação dos KPA's Nível 2 e 3

Fonte: Autoavaliação realizada pela Auditoria Interna do IFPE
No tocante às atividades essenciais de cada um dos KPA’s, observou-se que 51 (cinquenta e uma), de
um total de 66, das atividades essenciais do nível 2 encontram-se institucionalizadas. Por outro lado,
no nível 3, 30 (trinta), de um total de 116 atividades essenciais, estão institucionalizadas, conforme
gráfico que segue:

Figura 4 - Avaliação das atividades essenciais Níveis 2 e 3

Fonte: Autoavaliação realizada pela Auditoria Interna do IFPE

Informações detalhadas sobre a análise das atividades que compõem os KPA’s podem ser consultadas no
Apêndices A, B e C desse relatório.

4 – Conclusões Finais

Esta ação teve por objetivo  avaliar, através de autoavaliação, o grau de maturidade da atividade de
auditoria interna, com base no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (Internal Audit Capability
Model - IA-CM) para o Setor Público, do Instituto dos Auditores Internos (The Institute of Internal
Auditors - IIA).

Em face aos exames realizados, verificamos que a Auditoria Interna do IFPE cumpre 51 (cinquenta e
um) itens do Nível 2 e 30 (trinta) itens do Nível 3. No entanto, como o modelo IA-CM estabelece que
o atingimento de determinado nível está condicionado a dominar e institucionalizar todos os KPAs
daquele nível, a auditoria interna do IFPE ainda não atingiu o Nível 2.

Dessa forma, apesar de o nível de capacidade da atividade de auditoria interna do IFPE, com base no
modelo IA-CM, se encontrar no Nível 1, a atividade de auditoria interna do IFPE encontra-se próximo
de atingir o Nível 2, restando institucionalizar 05 (cinco) KPA’s. O que permitirá afirmar que as práticas
e procedimentos da auditoria interna do IFPE são sustentáveis e repetidas ao longo do tempo.

Assim, com objetivo institucionalizar todos os KPA’s do Nível 2, serão realizadas ações para que a
unidade implemente atividades que permitam, em uma avaliação futura, atingir o nível 2. Nesse
sentido, durante o exercício 2022, será priorizada a criação do Plano de Negócio da Auditoria Interna,
(KPA 2.6).
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Relatório elaborado pela auditora Wenia Ventura de Farias Caldas, SIAPE nº 1746091 e revisado pelo
auditor Fábio da Silva Pessoa, SIAPE nº 2178314.

Encaminhe-se ao Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior.

Recife, 04 de janeiro de 2022.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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APÊNDICE A - Avaliação dos KPA’s

 Serviços e Papel da AI Gerenciamento de pessoas Práticas profissionais
Gerenciamento do

Desempenho e Accountability
Cultura e Relacionamento

Organizacional
Estruturas de Governança

Nível 5 – Otimizado
AI reconhecida como
agente-chave de mudança -
KPA 5.1

Envolvimento da liderança com
organizações profissionais -
KPA 5.3

Melhoria contínua de práticas
profissionais - KPA 5.5 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 5.8Projeção da força de trabalho -

KPA 5.2
Planejamento estratégico da AI
- KPA 5.4

Nível 4 –
Gerenciado

Avaliação geral sobre
governança, gestão de riscos e
controles - KPA4.1

AI contribui para o
desenvolvimento da gestão -
KPA 4.4 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

Supervisão independente da
Atividade de AI - KPA 4.8

A atividade de AI apoia classes
profissionais - KPA 4.3

Planejamento da força de
trabalho - KPA 4.2

Nível 3 – Integrado

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

Auditorias de desempenho /
value-for-money - KPA 3.1

Profissionais qualificados -
KPA 3.4 Planos de auditoria baseados

em riscos - KPA3.6

Informações de custos -
KPA 3.9 Componente essencial da

equipe de gestão - KPA 3.11

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

Nível 2 –
Infraestrutura

Auditoria de conformidade -
KPA 2.1

Desenvolvimento profissional
individual - KPA 2.3

Estrutura de práticas
profissionais e de processos -
KPA 2.5

Orçamento operacional de AI -
KPA 2.7

Gerenciamento dentro da
Atividade de AI - KPA 2.8

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 -
KPA2.6

Fluxo de reporte de auditoria
estabelecido - KPA 2.9

Nível 1 – Inicial
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.

Legenda:
Não avaliado
Não existe
Não instituicionalizado
Institucionalizado
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APÊNDICE B - Avaliação da Capacidade de Auditoria Interna

Nível KPA Atividades Essenciais

NIVEL 2

KPA 2.1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2

KPA 2.2 2 3 4 5 6          

KPA 2.3 2 3 4 5 6          

KPA 2.4 2 3 4 5 6 7 8 9       

KPA 2.5 2 3 4 5 6 7 8 9       

KPA 2.6 2 3 4 5 6 7         

KPA 2.7 2 3 4 5           

KPA 2.8 2 3 4 5 6 7         

KPA 2.9 2 3 4 5 6 7         

KPA 2.10 2 3 4 5           

NÍVEL 3

KPA 3.1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2    

KPA 3.2 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5     

KPA 3.3 2 3 4 5           

KPA 3.4 2 3 4 5 6 7 8 9       

KPA 3.5 2 3 4 5 6 7         

KPA 3.6 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7 8   

KPA 3.7 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7   

KPA 3.8 2 3 4 5 6 7         

KPA 3.9 2 3 4 5 6 7 8        

KPA 3.10 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 6 7 8 9  

KPA 3.11 2 3 4 5 6 7 8 9       

KPA 3.12 2 3 4 5 6          

KPA 3.13 2 3 4 5           

KPA 3.14 2 3 4 5 6 7 8 9       

KPA 3.15 2 3             
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APÊNDICE C - Atividades essenciais dos KPA’s Nível 2 e 3

KPA
2.1

Atividades
Essenciais

2. Incluir no estatuto/regulamento da auditoria interna a natureza dos serviços de avaliação fornecidos à organização.

3. Planejar os trabalhos de
auditoria interna:

3.1 Comunicar-se com os gestores (por exemplo, por meio de uma carta de compromisso de auditoria).

3.2 Identificar as autoridades/critérios relevantes.

3.3 Obter aceitação, por parte dos gestores, dos critérios de auditoria.

3.4 Documentar a estrutura de controle.

3.5 Identificar e avaliar os riscos específicos da auditoria e revisar os controles-chave.

3.6 Identificar objetivos de auditoria, escopo e metodologia (incluindo método de amostragem).

3.7 Desenvolver o plano detalhado de auditoria.

4. Executar a auditoria:

4.1 Aplicar os procedimentos específicos de auditoria.

4.2 Documentar os procedimentos executados e seus resultados.

4.3 Avaliar as informações obtidas.

4.4 Chegar a conclusões específicas e elaborar recomendações.

5. Comunicar os resultados da
auditoria:

5.1 Preparar o relatório ou outro mecanismo para comunicar os resultados da auditoria.

5.2 Estabelecer e manter um sistema de monitoramento do atendimento das recomendações pelo gestor (por exemplo, processo de follow-up para
avaliar se as ações tomadas pelos gestores foram efetivamente implementadas ou se a gestão aceitou o risco de não tomar nenhuma ação).

KPA
2.2

Atividades
Essenciais

2. Identificar e definir as tarefas específicas de auditoria a serem realizadas.

3. Identificar os conhecimentos, as habilidades (técnicas e comportamentais) e as outras competências requeridas para realizar tarefas de auditoria.

4. Desenvolver descrições de trabalho para os cargos/posições.

5. Determinar classificação de remuneração apropriada para as posições.

6. Realizar um processo de recrutamento válido e credível (isto é, justo e aberto, e sob o controle do CAI) para selecionar candidatos adequados.

KPA
2.3

Atividades
Essenciais

2. Determinar um número específico de horas/dias/créditos de treinamento de pessoal, para cada indivíduo, de acordo com as normas de auditoria prescritas ou certificações relevantes.

3. Identificar os cursos de formação, fornecedores ou fontes que seriam suficientes para realizar o desenvolvimento profissional válido.

4. Incentivar as pessoas a serem membros de associações profissionais.

5. Controlar e documentar horas/dias de treinamento, tipos de cursos e prestadores para verificar a conformidade com os requisitos de formação pessoal e para apoiar o desenvolvimento
profissional contínuo.

6. Desenvolver relatórios periódicos para documentar o treinamento cumprido por cada auditor interno.

KPA
2.4

Atividades
Essenciais

2. Identificar todos os objetos de auditoria da organização e documentar o universo de auditoria.

3. Em colaboração com a alta administração e/ou outros interessados (stakeholders), determinar o período a ser coberto pelo plano (ou seja anual, plurianual ou uma combinação).

4. Por meio de consultas à alta administração  e/ou a outras partes interessadas - stakeholders (por exemplo, altos funcionários do governo ou auditores externos), identificar as áreas/temas
considerados prioritários a serem abordados pela atividade de AI.

5. Identificar os trabalhos de auditoria, incluindo auditorias periódicas, a serem inseridas no plano e que outros serviços a atividade de AI fornecerá à organização.

6. Determinar os objetivos e o escopo para cada trabalho de auditoria, assim como para quaisquer outros serviços, se for o caso.

7. Determinar os recursos globais exigidos (humanos, financeiros, materiais) para realizar o plano e incluir o montante de recursos para cada trabalho de auditoria, para outros serviços a
serem prestados, e quaisquer recursos adicionais que possam ser exigidos para responder a outras prioridades da gestão e/ou das partes interessadas (stakeholders) que possam surgir
durante o período coberto pelo plano.

8. Determinar a combinação de capacidades de recursos humanos exigida para realizar o plano (de dentro da atividade de AI ou por meio de colaboração ou terceirização).

9. Obter a aprovação da alta administração e/ou do Conselho para o plano e para os recursos requeridos a fim de implementá-lo.
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KPA
2.5

Atividades
Essenciais

2. Reconhecer o caráter obrigatório da Definição de Auditoria Interna, do Código de Ética e das Normas no Regulamento Interno da auditoria.

3.  Desenvolver políticas relevantes para a atividade de AI (por exemplo, para recursos humanos, para gestão da informação e para finanças).

4. Desenvolver orientações gerais para a elaboração do programa de trabalho da AI.

5. Documentar os processos vigentes para a elaboração do programa de trabalho.

6. Documentar os processos vigentes para planejar, para executar e para relatar os resultados dos trabalhos de auditoria individuais, incluindo a comunicação com a gerência.

7. Desenvolver metodologias, procedimentos e ferramentas padronizados a serem utilizados pela atividade de AI para planejar, para executar e para relatar os resultados do trabalho de
auditoria, incluindo as diretrizes dos papéis de trabalho.

8. Implementar os processos necessários para assegurar a qualidade dos trabalhos individuais de auditoria.

9. Estabelecer e manter um sistema para monitorar o andamento dos resultados comunicados à administração (por exemplo, um processo de acompanhamento para garantir que as ações
de gerenciamento tenham sido efetivamente implementadas ou a administração aceitou o risco de não agir).

KPA
2.6

Atividades
Essenciais

2. Identificar a visão da auditoria interna e a estratégia geral para alcançá-la.

3. De acordo com a estratégia geral, determinar os objetivos e os resultados de negócio a serem alcançados pela atividade de AI, levando em consideração o planejamento anual/periódico
de auditoria e de serviços.

4. Determinar os serviços de apoio e administrativos necessários para a entrega eficaz da atividade de AI (por exemplo, recursos humanos, materiais e de informática).

5. Preparar cronogramas relevantes e determinar os recursos necessários para alcançar os objetivos estabelecidos.

6. Desenvolver o plano negócio necessário para alcançar os objetivos.

7. Obter aprovação da alta administração ou do Conselho para o Plano de Negócio.

KPA
2.7

Atividades
Essenciais

2. Estabelecer um orçamento realista para as atividades e para os recursos identificados como necessários no plano de negócio da atividade de AI, considerando os custos fixos e variáveis.

3. Desenvolver padrões orçamentários alinhados com os da organização.

4. Obter aprovação da alta administração ou do conselho para o orçamento operacional.

5. Revisar continuamente o orçamento para se certificar de que ele permaneça realista e exato, identificando e informando as mudanças.

KPA
2.8

Atividades
Essenciais

2. Determinar e estabelecer formalmente a estrutura organizacional apropriada dentro da atividade de AI.

3. Identificar os papéis (funções) e as responsabilidades dos cargos-chave/principais posições na atividade de AI.

4. Apoiar as necessidades organizacionais da atividade de AI e as relações de reporte das pessoas no interior da atividade.

5. Avaliar os requisitos e obter os recursos e as ferramentas de auditoria necessários, incluindo ferramentas de base tecnológica, necessárias tanto para gerenciar, quanto para realizar o
trabalho da atividade de AI.

6. Administrar, dirigir e comunicar-se dentro da atividade de AI.

7. Incentivar os relacionamentos e encorajar a comunicação contínua e construtiva dentro da atividade de AI.

KPA
2.9

Atividades
Essenciais

2. Elaborar um estatuto ou outro documento que defina formalmente o propósito, a autoridade e a responsabilidade da atividade de AI.

3. Certificar-se de que a alta administração e/ou o conselho, se aplicável, aprovem formalmente o estatuto.

4. Adotar uma declaração de missão e/ou visão para a atividade de AI.

5. Informar o propósito, a autoridade e a responsabilidade da atividade de AI para toda a organização.

6. Certificar-se de que o CAI se reporta administrativa e funcionalmente ao nível da organização, o que permite que as atividades de AI atendam às suas responsabilidades.

7. Revisar e atualizar o estatuto regularmente e obter aprovação da alta administração ou do conselho.

KPA
2.10

Atividades
Essenciais

2. Incluir no regimento autoridade para a atividade de AI obter acesso a todas as informações da organização, aos ativos e às pessoas que forem necessárias para executar suas funções.

3. Estabelecer uma política relacionada à autoridade específica da atividade de AI com respeito ao acesso total, livre e irrestrito aos registros da organização, às propriedades físicas e ao
pessoal, relacionados a qualquer operação da organização.

4. Estabelecer procedimentos para acessar formalmente tais registros, propriedades físicas e pessoal, relacionados a qualquer operação da organização.

5. Estabelecer procedimentos para seguir quando o gestor decide não divulgar documentos necessários aos trabalhos de auditoria interna.

KPA
3.1

Atividades
Essenciais

2. Incluir no estatuto / regulamento da auditoria interna a natureza dos serviços de avaliação fornecidos à organização e revisá-lo, se necessário.

3.1  Comunicar-se com os gestores.

3.2 Entender o objeto da auditoria, o ambiente em que está inserido, os objetivos do negócio, etc.

3.3 Identificar e avaliar os riscos específicos da auditoria.
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3. Planejar os trabalhos de
auditoria interna:

3.4 Determinar os objetivos, escopo, critérios e abordagem da auditoria.

3.5 Desenvolver o plano detalhado de auditoria.

4. Executar a auditoria:

4.1 Aplicar os testes específicos de auditoria ou as metodologias que sejam relevantes para alcançar os objetivos de auditoria.

4.2  Chegar a conclusões específicas e elaborar recomendações.

4.3  Prover avaliação geral e/ou conclusões sobre os resultados do trabalho de auditoria.

5. Comunicar os resultados da
auditoria:

5.1 Preparar o relatório ou outro mecanismo para comunicar os resultados dos trabalhos de auditoria.

5.2  Estabelecer e manter um sistema para monitorar  o atendimento dos resultados comunicados à gestão (por exemplo, um processo
de follow-up para assegurar que as ações tomadas pelos gestores foram efetivamente implementadas ou se a gestão aceitou o risco de não tomar
nenhuma ação).

KPA
3.2

Atividades
Essenciais

2. Incluir no estatuto / regulamento da auditoria interna a competência de realizar serviços consultivos e especificar seus tipos.

3. Desenvolver políticas e procedimentos apropriados para condução de serviços consultivos.

4. Assegurar que o chefe da auditoria interna (CAI) retenha a prerrogativa de estabelecer as técnicas de auditoria e o direito de comunicar à alta administração quando a natureza e a
materialidade ou os resultados signifiquem riscos significativos à organização.

5. Implementar práticas para se certificar de que a independência e a objetividade dos auditores internos não sejam comprometidas, e, caso ocorra, certificar-se de que a apropriada
divulgação seja feita.

6. Certificar-se de que auditores internos tenham o devido zelo profissional ao conduzir os serviços consultivos.

7. Para cada serviço consultivo

7.1 Determinar a metodologia e o tipo de serviço consultivo; por exemplo: será combinado com trabalhos de avaliação ou será executado
separadamente?

7.2 Informar os gestores e obter acordo sobre os princípios e a abordagem que a atividade de AI empregará ao executar e ao relatar sobre o serviço
consultivo.

7.3 Obter garantia de que a gestão/administração será responsável pelas decisões e/ou ações tomadas como resultado das recomendações decorrentes
dos serviços de consultoria.

7.4   Executar o serviço consultivo.

7.5   Comunicar os resultados do serviço consultivo.

KPA
3.3

Atividades
Essenciais

2. Estimar a quantidade e o escopo dos serviços de auditoria e outros que seriam exigidos para completar o plano de trabalho proposto da atividade de AI.

3. Comparar os recursos requeridos com a quantidade/escopo do trabalho que poderia ser produzido pelo quadro de pessoal existente (com base no número e na especialização dos
auditores internos disponíveis).

4. Usar “filtros” de priorização para conectar os projetos periódicos do plano de trabalho das atividades da auditoria, os compromissos e as atribuições com o máximo da capacidade da
equipe da auditoria interna (tanto para o número quanto para a especialização de pessoal).

5. Considerar outras estratégias de recursos (por exemplo, recrutamento, compartilhamento, terceirização, etc.) quando necessário, quando a capacidade de auditoria interna não é
suficiente na atividade de AI.

KPA
3.4

Atividades
Essenciais

2. Criar um quadro de competências (progressão na carreira e responsabilidades dos cargos desde o nível de entrada até ao nível mais alto) para apoiar o crescimento e o desenvolvimento
profissional, levando-se em consideração o ambiente da organização e conhecimento/habilidades específicos (técnicos e comportamentais) exigidos.

3. Estabelecer critérios explícitos, objetivos (expectativas) para avaliar o desempenho da equipe em cada nível do quadro de competências.

4. Comparar rotineiramente/periodicamente o desempenho de cada membro da equipe com as expectativas de sua posição atual e discutir com os membros da equipe.

5. Criar um "plano de formação/treinamento e de desenvolvimento" para cada indivíduo para orientar a melhoria e o progresso através do quadro de competências.

6. Estabelecer programas para assegurar que os auditores obtenham certificações profissionais adequadas (incluindo CIA, CGAP, CCSA, CRMA, QIAL, CFE, CISA, CPA, CA, etc), bem como
certificações específicas do setor, se relevantes.

7. Dar Incentivos (ou incrementos salariais) para um desempenho satisfatório e/ou excelente dentro de cada nível.

8. Incentivar a participação em associações profissionais relevantes.

9. Determinar a combinação de habilidades e de níveis de pessoal necessários e avaliar se eles podem ser desenvolvidos internamente ou se devem ser obtidos por meio de colaboração ou
terceirização.
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KPA
3.5

Atividades
Essenciais

2. Introduzir mecanismos de comunicação e de coordenação para apoiar o desenvolvimento da equipe (por exemplo, reuniões periódicas de equipe, recursos de dados compartilhados,
designação das atribuições do projeto e cronogramas).

3. Desenvolver critérios para comportamentos e práticas de trabalho em equipe eficazes e incorporar os critérios no quadro de competências do pessoal.

4. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional sobre temas como trabalho em equipe e liderança de equipe, comunicação eficaz e construção de relacionamento.

5. Identificar e atribuir papéis (funções) de liderança da equipe para indivíduos selecionados, com funções explícitas, responsabilidades e autoridade.

6. Implementar recompensas baseadas em equipe para realizações de sucesso, a fim de reforçar os comportamentos desejados da equipe.

7. Desenvolver os membros da equipe para assumir papéis de mudança de acordo com as mudanças na organização.

KPA
3.6

Atividades
Essenciais

2.  Consultar a alta administração e o conselho para entender sua percepção dos riscos do ambiente e da organização.

3. Considerar a estrutura de gerenciamento de risco da organização, se estabelecida.

4. Entender as metas e os objetivos estratégicos da organização para alinhar adequadamente o plano de auditoria e de serviços a eles.

5. Conduzir uma avaliação
periódica de riscos:

5.1 Atualizando o universo da auditoria.

5.2 Identificando os objetos de auditoria em que a exposição ao risco é mais elevada.

5.3 Determinando a probabilidade de que o risco identificado possa tornar-se uma deficiência significativa ou penetrante, impactando no
atingimento dos objetivos da entidade.

5.4 Identificando as respostas aos riscos postas em prática ou as ações tomadas pela administração para lidar com tais riscos.

5.5 Identificando a necessidade de respostas adicionais ou diferentes aos riscos.

5.6 Considerando indicadores de fraude.

6. Incluir como trabalhos a serem realizados, no plano periódico, os objetos de auditoria em que a exposição ao risco para a organização seja alta e/ou em que as respostas aos riscos da
gestão não sejam consideradas adequadas.

7. Obter da alta administração e/ou do Conselho a aprovação do plano.

8. Revisar e ajustar o plano da AAI, como e quando necessário, em resposta a mudanças nos negócios, nos riscos, nas operações, nos programas, nos sistemas e nos controles da
organização.

KPA
3.7

Atividades
Essenciais

2. Desenvolver políticas, práticas e procedimentos, incluindo aqueles alavancados pela tecnologia, que contribuam para a melhoria contínua da atividade de AI.

3. Desenvolver e documentar os papéis e as responsabilidades para a realização, a revisão e a aprovação dos produtos de trabalho de auditoria interna em cada fase do processo de trabalho
da auditoria.

4. Implementar e manter um programa de garantia e de melhoria de qualidade, que inclua monitoramento interno contínuo, bem como avaliações periódicas da qualidade, internas e
externas.

5. Desenvolver sistemas e procedimentos para monitorar e relatar o programa de garantia e de melhoria de qualidade.

6. Desenvolver sistemas e
procedimentos para monitorar e
relatar o desempenho e a eficácia
da atividade de AI, incluindo:

6.1 Conformidade com a Definição de Auditoria Interna, com o Código de Ética e com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria
Interna (Normas).

6.2 Adequação ao Regimento Interno da auditoria, aos objetivos, às políticas e aos procedimentos.

6.3 Adequação da relação de reporte da atividade de AI.

6.4 Contribuição para a governança, para o gerenciamento de riscos e para os processos de controle da organização.

6.5 Conformidade com as leis aplicáveis, com os regulamentos e com as normas governamentais ou industriais.

6.6 Eficácia das atividades de melhoria contínua e adoção de práticas de liderança.

6.7 Se a atividade AI agrega valor e melhora as operações da organização.

7. Desenvolver sistemas e processos para acompanhar a implementação das recomendações feitas para melhorar a eficácia e o desempenho da atividade de AI e sua conformidade com as
Normas.

KPA
3.8

Atividades
Essenciais

2. Identificar necessidades de reportes gerenciais para a auditoria interna.

3. Desenvolver mecanismos relevantes de coleta de dados.

4. Desenvolver relatórios para atender às necessidades de usuários e dos interessados.

5. Fornecer à gestão da auditoria interna informações relevantes e relatórios em tempo oportuno e periódicos.

6. Fornecer às partes interessadas informações relevantes e relatórios em tempo oportuno e periódicos.
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7. Monitorar o uso das informações e dos relatórios gerenciais quanto a sua relevância continuada e revisá-los, se necessário.

KPA
3.9

Atividades
Essenciais

2. Desenvolver informações exatas dos custos da atividade de AI

3. Empregar um sistema de gestão para capturar custos por todo o processo de entrega de serviço.

4. Alinhar sistemas de gestão de custos com os sistemas financeiros e operacionais da organização e com suas práticas de informação financeira.

5. Controlar custos reais a partir dos custos esperados ou dos custos-padrão em várias etapas de entrega.

6. Controlar o sistema de gestão de custo regularmente, assegurando que a estrutura de custo permaneça relevante e essas informações de custo sejam produzidas/obtidas da maneira mais
eficiente e econômica.

7. Desenvolver um relatório sobre a utilização de seus recursos, de seus custos excedentes e de redução de custos, se houver.

8. Utilizar informações de custo em tomada de decisão e no gerenciamento das operações da atividade de AI.

KPA
3.10

Atividades
Essenciais

2. Identificar o negócio da atividade de AI e os objetivos da organização.

3. Determinar quais operações internas de auditoria devem ser medidas.

4. Documentar o sistema de
gerenciamento de desempenho,
identificando:

4.1 Dados de desempenho a serem coletados.

4.2 A frequência de coleta de dados.

4.3 Quem é responsável pela coleta de dados.

4.4 Controle de qualidade dos dados.

4.5 Quem gera relatórios de dados de desempenho.

4.6 Quem recebe os relatórios.

5. Desenvolver medidas de desempenho (relações de insumo/produto, produtividade).

6. Estabelecer metas de desempenho.

7. Usar as informações de desempenho para controlar as operações da atividade de AI e os resultados de acordo com os objetivos aceitos anteriormente com as ações apropriadas.

8. Informar o desempenho da atividade de AI aos interessados relevantes e/ou à alta administração, se necessário (por exemplo, relatório trimestral/relatório  anual da atividade de AI).

9. Avaliar periodicamente a eficácia de custo, de moeda e de relevância das medidas de desempenho.

KPA
3.11

Atividades
Essenciais

2. O CAI mantém-se a par das prioridades da gestão, das mudanças nos processos de negócio e das novas iniciativas.

3. A alta gestão compartilha os principais planos da gestão e os relatórios de informação da organização com o CAI (por exemplo, planos estratégicos e de negócios, relatórios financeiros).

4. O CAI compartilha os planos da gestão e as questões-chave da organização com a equipe da atividade de AI.

5. O CAI participa e contribui, conforme o caso, nos principais comitês/fóruns de gerenciamento como parte da equipe de gestão da organização.

6. O CAI incentiva o envolvimento da equipe de auditoria interna nos principais comitês organizacionais, conforme o caso.

7. A alta gestão é consultada e contribui para o desenvolvimento dos planos de auditoria interna.

8. Informações relativas aos planos e às atividades da AI são trocadas regularmente com a gerência sênior.

9. A atividade de AI estabelece uma relação de trabalho e coordena o trabalho dos auditores externos em nome da gestão.

KPA
3.12

Atividades
Essenciais

2. Identificar os fornecedores relevantes, internos e externos, de serviços de avaliação e de consultoria para a organização, incluindo as funções de risco e de controle na primeira e na
segunda linhas de defesa dentro da organização.

3. Identificar as áreas em que compartilhar planos, informações e resultados das atividades possa ser benéfico.

4. Desenvolver processos/mecanismos para compartilhar informações, comunicar e coordenar questões de interesse mútuo.

5. Estabelecer um processo consistente para apoiar sua base de confiança, onde a atividade de AI considera a confiança no trabalho de outros prestadores de serviços de avaliação e de
consultoria.

6. Articular relações regulares de trabalho com o auditor externo da organização para compartilhar planos e para incentivar a complementariedade do trabalho da atividade de AI com a do
auditor externo.

KPA
3.13

Atividades
Essenciais

2. Determinar os recursos necessários para executar de forma eficaz a atividade de AI.

3. Incluir como recursos todas as necessidades de financiamento para apoiar a atividade de AI, de caráter avaliativa e consultiva, necessária para cuidar dos riscos identificados (inclusive
administrativos e serviços de apoio).

4. Estabelecer um processo/mecanismo para aprovar as necessidades de recurso da atividade de AI que seja transparente e suficientemente independente da influência da gerência.

5. Identificar o impacto de limitações de recursos e comunicar tal impacto à alta administração/conselho.

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740
(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br


16

KPA
3.14

Atividades
Essenciais

2. Recomendar e contribuir para o estabelecimento de mecanismo apropriado para fornecer supervisão e aconselhamento.

3. Se um comitê de gestores for esse mecanismo, contribuir recomendando atributos aos membros, auxiliando no desenvolvimento do seu estatuto e fornecendo apoio de secretariado.

4. Estabelecer políticas e procedimentos para a atividade de AI comunicar, interagir e informar ao mecanismo de supervisão.

5. Encontrar-se regularmente com a alta administração para aumentar a consciência da gestão sobre governança, sobre gestão de risco, sobre auditoria interna e sobre o valor de um
ambiente forte de controle.

6. Incentivar o apoio da alta administração para a independência da atividade de AI por meio, por exemplo, da comunicação por toda a organização do mandato da atividade de AI, da sua
independência e dos seus benefícios.

7. Incentivar o apoio da alta administração a programas rotativos para ajudar a abordar as lacunas de habilidades da atividade de AI e a aumentar o número de embaixadores da auditoria
interna dentro da organização.

8. Coordenar o trabalho da atividade de AI e compartilhar resultados e informações relevantes com outros serviços de avaliação e de consultoria para a organização.

9. Trabalhando com a administração, defende a implementação e a coordenação de um modelo eficaz de Três Linhas de Defesa na organização para facilitar a compreensão de sua
importância, os respectivos papéis e responsabilidades das diversas funções de controle e de risco, e para minimizar duplicações ou lacunas na cobertura de riscos e de controles.

KPA
3.15

Atividades
Essenciais

2.  Refletir o relacionamento de reporte funcional direto do chefe da auditoria interna ao conselho e de reporte administrativo direto à alta administração ou ao conselho no estatuto da AI.

3. Assegurar que o chefe da auditoria interna se encontre regularmente e se comunique diretamente com a alta administração e com o conselho, se aplicável.

Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740
(81) 2125-1647 – audi@reitoria.ifpe.edu.br

mailto:audi@reitoria.ifpe.edu.br
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