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RESUMO 

A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, 
desenhada para adicionar valor às organizações. No contexto bancário público, onde as 
instituições são responsáveis por garantir a manutenção dos serviços financeiros, das 
operações de crédito e representar significativa parcela de lucratividade nacional, a 
atividade da Auditoria Interna representa papel essencial no desenvolvimento dessas 
organizações e da própria economia como um todo, sendo fundamental assegurar sua alta 
performance. No entanto, a literatura demonstra que a medição da eficácia da auditoria 
não é simples, em razão da dificuldade em se definir quais indicadores ideais para avaliar 
seu desempenho. Objetivo do trabalho: elaborar um material didático para 
desenvolvimento de Indicadores de Desempenho para Auditoria Interna de uma 
Instituição Financeira Pública avaliar sua performance, por meio da aplicação dos 
princípios do Balanced Scorecard. Metodologia:  a presente pesquisa caracteriza-se 
como exploratória e participante e foi aplicada em uma Instituição Financeira Pública 
brasileira, utilizando-se uma abordagem qualitativa com a realização de entrevistas com 
empregados da Equipe Estratégica do seu departamento de Auditoria Interna.  A análise 
dos resultados foi realizada pela categorização das respostas e análise temática dos seus 
conteúdos, com o auxílio do software IRAMUTEQ. Implicações práticas: o 
desenvolvimento de um material didático para desenvolvimento de Indicadores de 
Desempenho para os departamentos de Auditoria Interna do ramo financeiro implica na 
facilitação do cumprimento das diretrizes contidas nos Princípios Fundamentais para uma 
Supervisão Bancária Efetiva publicadas pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia, 
bem como auxilia os Chefes Executivos de Auditoria a comunicarem com maior 
facilidade a missão e estratégia do seu departamento, concentrando as ações da auditoria 
em atividades de maior valor agregado e nas prioridades definidas pelos seus principais 
stakeholders. Originalidade e contribuições: este estudo contribui cientificamente em 
uma questão até o momento pouco explorada, principalmente no Brasil, relativa à 
avaliação da efetividade e desempenho da Auditoria Interna, a fim de que ela identifique 
oportunidades de melhoria em sua atuação, aprimorando o processo de governança e 
auxiliando a alta gestão no atingimento dos propósitos e estratégias. Resultados:  foram 
demonstrados os principais aspectos para o desenvolvimento de um material didático para 
o desenvolvimento de indicadores de desempenho, a relevância de se ponderar as 
experiências práticas dos auditores operacionais obtidas nos trabalhos em campo e a visão 
sistêmica dos auditores estratégicos para proposição de uma estratégia para o 
departamento, bem como as considerações das partes interessadas no processo auditar 
para a formulação dos indicadores de desempenho. Os resultados demonstraram ainda a 
importância da qualidade dos reportes de auditoria e a tempestividade na identificação 
dos seus achados, sendo necessária, para tanto, a capacitação e conhecimento dos 
auditores, além do aprimoramento do fluxo das atividades de auditoria. Ficou 
demonstrada a importância das “Entidades Supervisoras/Autorreguladoras e Órgãos 
Públicos de Controle” para avaliação do desempenho dos departamentos de Auditoria 
Interna das Instituições Financeira Públicas. Por fim, o material didático foi testado 
resultando em 14 Objetivos Estratégicos e seus respectivos Indicadores de Desempenho.  
 

Palavras-chave: Auditoria Interna. Balanced Scorecard. Indicadores de Desempenho.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Internal Audit is an independent and objective assurance and consulting activity designed 
to add value to organizations. In the public banking context, where institutions are 
responsible for ensuring the maintenance of financial services, credit operations and 
representing a significant portion of national profitability, the activity of internal audit 
represents an essential role in the development of these organizations and the economy 
itself as a whole, being essential to ensure their high performance. However, the literature 
demonstrates that the measurement of the effectiveness of the audit is not simple, due to 
the difficulty in defining which indicators are ideal for evaluating its performance. 
Objective of this work:  to develop a didactic material for the development of 
Performance Indicators for Internal Audit of a Public Financial Institution to evaluate its 
performance, through the application of the Balanced Scorecard principles. 
Methodology:    this research is characterized as exploratory and participant and was 
applied in a Brazilian Public Financial Institution, using a qualitative approach with 
interviews with employees of the strategic team of its Internal Audit department.  The 
analysis of the results was performed by categorizing the answers and thematic analysis 
of its contents, with the application of the IRAMUTEQ software.  Practical 
implications:  the development of a didactic material for the development of Performance 
Indicators for Internal Audit departments of the financial sector implies the facilitation of 
compliance with the guidelines contained in the Fundamental Principles for Effective 
Banking Supervision published by the Basel Banking Supervision Committee, as well as 
assists Chief Audit Executives to communicate more easily the mission and strategy of 
its department, concentrating audit actions on higher value-added activities and priorities 
defined by its main  stakeholders.  Originality and contributions:  this study 
scientifically contributes to an issue so far little explored, especially in Brazil, related to 
the evaluation of the effectiveness and performance of the Internal Audit, so that it    
identifies opportunities for improvement in its performance, improving the governance 
process and assisting high management in achieving the purposes and strategies. Results:      
the main aspects for the development of a didactic material for the development of 
performance indicators were demonstrated,  the relevance of considering the practical 
experiences of the operational auditors obtained in the field work and the systemic vision 
of the strategic auditors for proposing a strategy for the department, as well as the 
considerations of stakeholders in the audit process for the formulation of performance 
indicators. The results also demonstrated the importance of the quality of audit reports 
and timing in identifying their findings, requiring, for this, the training and knowledge of 
auditors, in addition to improving the flow of audit activities. The importance of the 
"Supervisory/Self-Regulatory Entities and Public Control Agencies" was demonstrated 
to evaluate the performance of Internal Audit of  Public Financial Institutions. Finally, 
the didactic material was tested resulting in 14  Strategic Objectives and their respective 
Performance Indicators. 

 

Keywords: Internal Audit. Balanced Scorecard. Performance Indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação 

(assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de 

uma organização. Ela auxilia uma organização a realizar seus objetivos a partir da 

aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia 

dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança (IIA BRASIL, 2019). 

Especificamente no segmento financeiro, no qual foi desenvolvido o presente 

estudo, a Auditoria Interna é uma atividade mandatória. De acordo com o art. 2º da 

Resolução CMN nº 4.588, de 29 de junho de 2017, as instituições financeiras devem: 

 

[...] implementar e manter atividade de Auditoria Interna compatível com a 
natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco e o modelo de 
negócio da instituição.  
Parágrafo único. A atividade de Auditoria Interna de que trata o caput deve 
dispor das condições necessárias para a avaliação independente, autônoma e 
imparcial da qualidade e da efetividade dos sistemas e processos de controles 
internos, gerenciamento de riscos e governança corporativa da instituição. 

 

Ainda no âmbito financeiro, são responsabilidades dos departamentos de 

Auditoria Interna: realizar auditorias com metodologia aderente aos padrões reconhecidos 

nacional e internacionalmente, conforme cronograma do Plano Anual; analisar a 

efetividade e a eficiência dos sistemas e processos de Compliance e Controles Internos, 

de gerenciamento de riscos e de governança corporativa, considerando os riscos atuais e 

potenciais riscos futuros; avaliar a confiabilidade, a efetividade e a integridade dos 

processos e sistemas de informações gerenciais;  assegurar a observância ao arcabouço 

legal, à regulamentação infralegal, às recomendações dos organismos reguladores e aos 

códigos de conduta internos aplicáveis aos membros do quadro funcional da Instituição;  

salvaguardar os ativos e as atividades relacionadas à função financeira da Instituição, bem 

como atender às demandas específicas de órgãos reguladores e autorreguladores, 

Conselho de Administração, Alta Administração e comitês (FEBRABAN, 2018). 

Já segundo o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC 

(2018), a Auditoria Interna tem a responsabilidade de monitorar, avaliar e realizar 

recomendações visando a aperfeiçoar os controles internos e as normas e procedimentos 
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estabelecidos pelos administradores. As organizações devem possuir uma função de 

Auditoria Interna, própria ou terceirizada. A diretoria e, particularmente, o diretor-

presidente também são diretamente beneficiados pela melhoria do ambiente de controles 

decorrente de uma atuação ativa da Auditoria Interna. 

Neste sentido, um dos pilares da governança corporativa corresponde em se 

estabelecer sistemas adequados de auditoria e de prestação de contas, os quais dependem 

de controles internos efetivos que suportem as estratégias financeiras e corporativas das 

organizações.  Assim sendo, o auditor interno apresenta-se para auxiliar a revisão destes 

sistemas de controle que tratam de ameaças reais e percebidas pelas organizações, e em 

razão de sua independência é capaz de se afastar de forças aparentemente conflitantes 

para emitir seus opinamentos (PICKETT, 2004). 

O papel da Auditoria Interna na governança corporativa tem recebido atenção em 

razão de sua ligação com o sistema de gerenciamento interno de risco. Auditores internos 

têm explorado esta nova perspectiva transformando suas funções e estendendo suas 

atuações na gestão de risco, controles e processos de governança. Tais mudanças tiveram 

como objetivo aumentar o valor adicionado pela Auditoria Interna às organizações 

(ARENA; AZZONE, 2009). 

Desta forma, em razão de sua relevância e sua contínua progressão no processo 

de gestão, é essencial que sejam tomadas ações para assegurar que a performance da 

Auditoria Interna atenda a altos padrões de qualidade (DITTENHOFER, 2001), e para 

tanto, ela precisa ser acompanhada e medida. 

Seguindo esta mesma compreensão, Martin, Sanders e Scalan (2014) defendem 

que para que a Auditoria Interna continue progredindo, é necessária a avaliação da sua 

eficácia (cumprimento de sua finalidade) e sua eficiência (utilização da quantidade 

mínima de recursos para concluir com êxito sua tarefa). Tal entendimento é suportado 

pela célebre a afirmação de Deming (1990) de “o que não é medido não é gerenciado”.  

O sistema de indicadores afeta fortemente o comportamento das pessoas dentro e 

fora da empresa. Se quiserem sobreviver e prosperar na era da informação, as empresas 

devem utilizar sistemas de gestão e medição de desempenho derivados de suas estratégias 

e capacidades (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Em 1990, Kaplan e Norton lideraram um estudo de pesquisa para 12 empresas 

explorando novos métodos de medição do desempenho. A razão do estudo foi a crescente 

convicção de que as medidas financeiras do desempenho eram ineficazes para a empresa 
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financeira moderna. O grupo discutiu uma série de alternativas possíveis, porém firmou-

se a ideia de um Scorecard contendo as medidas do desempenho que capturassem as 

atividades da empresa como um todo. Kaplan e Norton chamaram esta nova ferramenta 

de Balanced Scorecard (NIVEN, 2005). 

Segundo Niven (2005) o Balanced Scorecard tem sido adotado por quase metade 

das empresas que integram a Fortune 1000, e foi tão bem recebido e funcionou com tanta 

eficácia que a Havard Business Review recentemente o aclamou como sendo uma das 75 

ideias mais influentes do século XX. 

No âmbito da atividade de Auditoria Interna, de acordo com Frigo (2014) muitas 

das melhores práticas de avaliação de desempenho deste departamento são compatíveis 

com a abordagem do Balanced Scorecard, por esta razão os Chefes Executivos de 

Auditoria estão usando o Balanced Scorecard como ferramenta de gestão de performance 

estratégica para agregar valor à organização. 

O uso do Balanced Scorecard, em apoio à qualidade da Auditoria Interna e seus 

esforços de valor, está crescendo globalmente e esse foco maior pode ajudar a apoiar os 

esforços da Auditoria Interna para atender às necessidades das principais partes 

interessadas. Esse cenário pode ser alcançado como resultado do reconhecimento, no 

Balanced Scorecard, de que o sucesso de uma organização depende de mais do que 

apenas cenários financeiros (SEAGO, 2014).  

 

1.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Segundo com Lampe e Sutton (1992), os bancos possuem departamentos de 

Auditoria Interna que conduzem múltiplos trabalhos com reportes aos diversos níveis da 

gestão, mas raramente esses departamentos de Auditoria Interna realizam benchmarking 

ou mensuração objetiva da efetividade, eficiência ou qualidade da auditoria. 

Um dos maiores desafios, segundo Miranda e Silva (2002), na implantação de um 

sistema de avaliação de desempenho é a definição de quais indicadores melhor atendem 

às necessidades de informação dos gestores. 

De acordo com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria 

Interna do IIA Brasil (2017), os Chefes Executivos de Auditoria são responsáveis por 

assegurar que a atividade de Auditoria Interna realize uma avaliação interna que inclua 

tanto um monitoramento permanente quanto autoavaliações periódicas. As avaliações 
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internas validam que a atividade de Auditoria Interna continua em conformidade com 

as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna e com o Código 

de Ética do IIA. O Chefe Executivo de Auditoria deve compreender que o foco das 

avaliações internas é a melhoria contínua da atividade de Auditoria Interna, o que envolve 

o monitoramento de sua eficiência e eficácia. 

No entanto, a medição da eficácia da Auditoria Interna não é um processo simples, 

em razão de sua atividade ser composta por muitos elementos como: planejamento de 

longo prazo; organização; desenvolvimento pessoal; planejamento de auditoria; e os 

diversos aspectos do trabalho em campo, quais sejam observação, verificação, 

confirmação, análise, reportes e follow-up. Também envolve as relações interpessoais, 

discussões e entrevistas. Estes aspectos do processo de Auditoria Interna são importantes 

e devem ser observados e avaliados (DITTENHOFER, 2001).  

Neste cenário, a questão chave enfrentada pelo Chefe Executivo de Auditoria é 

selecionar medidas de performance que reflitam com acurácia a performance de seu 

departamento, e o mais importante, o progresso do departamento no atendimento à sua 

missão e objetivos (ZIEGENFUSS, 2000). 

O desafio de se definir indicadores de desempenho da Auditoria Interna da 

Instituição Financeira Pública, que foi objeto deste estudo, também se faz presente, de 

modo que não havia implantado, naquele departamento, um processo formal de 

monitoramento de indicadores de desempenho e sequer um consenso a respeito dos 

indicadores ideais a serem medidos e monitorados.  

Diante do contexto apresentado, este estudo se propôs a responder a seguinte 

questão de pesquisa: 

Como o departamento da Auditoria Interna de uma Instituição Financeira Pública 

pode desenvolver indicadores de desempenho para avaliação e acompanhamento de sua 

performance, baseando-se nos princípios do Balanced Scorecard? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Elaborar um material didático para desenvolvimento de Indicadores de 

Desempenho para Auditoria Interna de uma Instituição Financeira Pública avaliar sua 

performance, por meio da aplicação dos princípios do Balanced Scorecard. 
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Para atender ao propósito da pesquisa, este estudo elaborou os objetivos 

específicos sendo: 

 Aprofundar o tema proposto por meio de levantamento literário de estudos sobre 

avaliação de performance dos departamentos de Auditoria Interna e seus 

respectivos procedimentos; 

 Identificar princípios do Balanced Scorecard e perspectivas que possam ser 

aplicados à atividade de Auditoria Interna de Instituições Financeiras Públicas; 

 Mapear os fatores críticos para proposição de uma Estratégia para o departamento 

de auditoria da instituição; 

 Especificar eventuais dificultadores e requisitos no desenvolvimento de 

Indicadores de Desempenho para departamentos de Auditoria Interna de 

Instituições Financeiras Públicas; 

 Propor material didático com Objetivos Estratégicos e Indicadores de 

desempenho para chefes executivos de Auditoria para que possam acompanhar a 

performance dos departamentos de Auditoria Interna. 

 

1.4 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

A proposta de elaborar um material didático para desenvolvimento de Indicadores 

de Desempenho para os departamentos internos de Auditoria Interna do ramo financeiro 

implicará na facilitação do cumprimento das diretrizes contidas nos Princípios 

Fundamentais para uma Supervisão Bancária Efetiva publicadas pelo Comitê de 

Supervisão Bancária de Basiléia (2012), publicado originalmente em setembro de 1997 

pelo Comitê da Basiléia, na medida em que auxiliará o atendimento ao princípio nº 26 

daquela publicação, no qual os bancos devam dispor de auditorias internas independentes, 

permanentes e efetivas, devendo, portanto, ser constantemente avaliadas por meio de 

indicadores. 

Além disso, a identificação de Indicadores de Desempenho proposta no presente 

trabalho auxiliará os Chefes Executivos de Auditoria a comunicarem com maior 

facilidade da missão e estratégia da Auditoria Interna, bem como concentrar as ações do 

departamento em atividades de maior valor agregado e nas prioridades definidas pelos 

seus principais stakeholders. 
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1.5 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

 

As atribuições da Auditoria Interna são bem conhecidas, contudo seu papel vem 

evoluindo. A nova abordagem exige uma visão mais ampla e aprofundada dos controles 

internos. A ênfase dos trabalhos está em uma postura mais comprometida com a 

profundidade organizacional e os ganhos de eficiência e está voltada para a verificação 

da qualidade da gestão dos negócios da empresa (BERGAMINI JUNIOR, 2005). 

Adicionalmente, de acordo com as Normas Internacionais para a Prática 

Profissional de Auditoria Interna do IIA Brasil (2017), a atividade de Auditoria Interna 

agrega valor à organização e às suas partes interessadas quando considera estratégias, 

objetivos e riscos; se empenha para oferecer formas de aprimorar os processos de 

governança, gerenciamento de riscos e controles; e objetivamente fornece avaliação 

(assurance) relevante. 

Ademais, considerando o contexto econômico onde a presença das instituições 

financeiras é de suma relevância, por garantir a manutenção dos serviços financeiros e 

representar no mercado nacional elevada parcela de lucratividade, nota-se que a 

assessoria prestada pela Auditoria Interna às instituições financeiras passa a ter um papel 

primordial ao desenvolvimento adequado delas e portanto, da própria economia como um 

todo (NEVES, 2003). 

De acordo com o relatório Estatísticas Monetárias e de Crédito publicado pelo 

BACEN, com data base de dezembro de 2018, o saldo das operações de crédito do sistema 

financeiro nacional alcançou a marca de R$3,3 trilhões, tendo a relação crédito/PIB 

atingido o índice 47,4% ao final daquele ano.   

Neste segmento e período, a participação dos bancos públicos brasileiros (no qual 

se caracteriza a instituição avaliada no presente estudo) na oferta do crédito se mostrou 

representativa, atingindo o valor aproximado de R$1,5 trilhões, segundo demonstrações 

financeiras publicadas pelas seguintes Instituições Financeiras Públicas brasileiras 

relacionadas no quadro 1: 
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Quadro 1 – Instituições Financeiras Públicas Associadas à FEBRABAN 

Cód. Nome 

3 Banco da Amazônia S.A. 

1 Banco do Brasil S.A. 

47 Banco do Estado de Sergipe S.A. 

37 Banco do Estado do Pará S.A. 

41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 

4 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

21 Banco do Estado do Espírito Santo 

70 Banco de Brasília S.A. (BRB) 

104 Caixa Econômica Federal 

Fonte: FEBRABAN – em https://portal.febraban.org.br/pagina/3164/12/pt-br/associados, 
consulta em 15/10/2019 
 

Neste sentido, levando-se em conta a evolução e a relevância da atividade da 

Auditoria Interna, a proposta de elaborar um material didático para o desenvolvimento de 

Indicadores de Desempenho contribuirá para o atingimento dos objetivos das instituições 

financeiras, na medida em que permitirá ao departamento de Auditoria Interna gerencie 

sua performance e eficiência, além de controlar o alcance de seus próprios objetivos, 

corrigindo eventuais desvios e falhas na implementação de sua estratégia. 

No entanto, segundo constatado por Cohen e Sayag (2010), poucos estudos 

acadêmicos examinaram a efetividade da Auditoria Interna, e ainda menos estudos 

trataram desta questão de maneira empírica, demonstrando a necessidade de mais estudos 

compreensivos sobre esta a questão. 

Por esta razão, este estudo se propõe a contribuir cientificamente em uma questão 

até o momento pouco explorada, principalmente no Brasil, relativa à avaliação da 

efetividade e desempenho da Auditoria Interna, a fim de que ela identifique oportunidades 

de melhoria em sua atuação, aprimorando o processo de governança e auxiliando a alta 

gestão no atingimento dos propósitos e estratégias. 

Especificamente para o setor bancário, onde se propõe atuar o presente trabalho, 

o benefício acima descrito beneficiará não somente à Auditoria Interna e à  própria 

instituição financeira na consecução dos seus objetivos, mas também, de maneira indireta, 

à toda sociedade, seja na melhoria e ampliação do acesso aos serviços bancários, seja no 

aumento da oferta de crédito e fomento à economia, elevando o poder de compra da 

população em geral, dada sua função de financiadora da produção, consumo e 

investimentos. 
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Por fim, espera-se que o presente trabalho estimule novos estudos relativos à 

mensuração de performance da Auditoria Interna no meio acadêmico, em razão da sua 

relevância e do pouco aprofundamento verificado na literatura atual. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, é apresentada uma revisão de estudos anteriores que trataram da 

avaliação de desempenho e efetividade da Auditoria Interna 

Posteriormente, a fundamentação teórica sobre a Teoria da Estratégia Empresarial 

e o Balanced Scorecard; a Contabilidade Gerencial e os Sistemas de Medição de 

Desempenho; e a Auditoria Interna na Avaliação de Riscos Estratégicos. 

 

2.1 REVISÃO DOS ESTUDOS ANTECEDENTES 

 

Albrecht et al. (1988), identificaram 15 critérios usados por 13 grandes empresas 

privadas para avaliar as implicações na efetividade da Auditoria Interna, e constam que 

esta é determinada principalmente: pelo ajuste entre o trabalho de auditoria e as metas 

estabelecidas pelos gestores, pelas qualificações do auditor interno, pelo apoio da gestão 

para a equipe de auditores internos, e por diversas características do departamento de 

Auditoria Interna.  

Por meio da seleção de 224 áreas de um banco, Eden and Moriah (1996) 

realizaram experimentos entre as áreas auditadas ou não auditada, monitorando suas 

performances por um ano.  Constataram que houve significativa melhora durante os seis 

meses subsequentes nas áreas auditadas, enquanto que as não auditadas sofreram um 

declínio em razão de fracas condições negociais em geral. 

Ziegenfuss (2000) demonstrou o uso do Balanced Scorecard, metodologia 

desenvolvida por Kaplan e Norton, para a seleção de medidas de performance para os 

departamentos de Auditoria Interna, que segundo o autor, devem ser avaliados com base 

em quatro perspectivas: financeira, do cliente, do aprendizado e crescimento, e do 

processo negocial interno. 

Em seu estudo, Dittenhofer (2001) sustenta que é necessário identificar o objetivo 

básico da Auditoria Interna, definir as metas a serem alcançadas, estabelecer medidas 

relativas para o atingimento dessas metas, e finalmente avaliar o processo geral da 

Auditoria Interna. 

Baseados em uma pesquisa, realizada por meio de entrevista com 11 diretores de 

Auditoria Interna de grandes companhias de capital aberto nos Estados Unidos, Nagy e 

Cenker (2002) constam que, embora os diretores cobrem relatórios de auditoria 
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elaborados com qualidade, eles não quantificam ou medem os valores adicionados pelos 

seus departamentos, embora reconheçam que seria um processo positivo e possível de ser 

mensurado. 

Já Mihret e Yismaw (2007), tiveram por objetivo identificar fatores que impactam 

a efetividade dos serviços de Auditoria Interna, por meio de um estudo realizado uma 

instituição pública de ensino superior da Etiópia, onde descobriram que a efetividade da 

Auditoria Interna é fortemente influenciada pela sua própria qualidade e pelo suporte da 

gestão, enquanto que o ambiente organizacional e os atributos dos auditados não 

apresentam forte impacto na efetividade. 

Arena e Azzone (2009) se basearam em uma base de dados de 153 companhias 

italianas para constatarem que a efetividade da Auditoria Interna é influenciada pelas 

características da equipe de auditores, pelo processo e atividades de auditoria, e pelas suas 

relações organizacionais. 

Cohen e Sayag (2010) realizaram um estudo exploratório com objetivo de 

construir um entendimento conceitual sobre a efetividade da Auditoria Interna, para isso 

desenvolveram uma escala para medir sua efetividade e um modelo para sua 

determinante. Os resultados revelaram uma boa propriedade psicométrica para a escala 

desenvolvida, bem como as análises de regressão e correlação efetuadas no trabalho 

mostraram que o suporte da alta gestão como o maior determinante na efetividade da 

Auditoria Interna, com algum efeito também encontrado na independência organizacional 

da auditoria. 

No entendimento de Mihret et. al. (2010), pelo fato da Auditoria Interna estar 

forcada em assessorar as organizações a atingirem seus objetivos, uma associação 

positiva entre o nível de compliance da Auditoria Interna com os padrões exigidos para a 

prática profissional dos auditores internos e com a performance organizacional podem 

servir como um método para se avaliar a efetividade da Auditoria Interna.  

Soh e Martinov-Bennie (2011) promoveram insights sobre os papéis e 

responsabilidades da função da Auditoria Interna e os fatores percebidos como necessário 

para garantir sua efetividade, de forma que os resultados sugeriram significativa expansão 

e reenquadramento do papel da Auditoria Interna e das percepções da sua efetividade. No 

entanto, suas descobertas também sugerem que os mecanismos de avaliação de 

performance da Auditoria Interna não evoluíram contemporaneamente e que o 

desalinhamento entre o papel e avaliação aumentam a dificuldade de se avaliar as medidas 
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pelas quais as atividades da Auditoria Interna estão alcançando as expectativas dos 

stakeholders 

Da forma análoga a Ziegenfuss, Feizizadeh (2012) demonstrou como a Auditoria 

Interna pode se utilizar do Balanced Scorecard para demonstrar sua efetividade, por meio 

de um sistema de mensuração de desempenho ligado às expectativas dos seus 

stakeholders. 

Em seus estudos, Imoniana, Matheus e Perera (2014) investigaram se os 

departamentos de Auditoria Interna no Brasil realizam medições desempenho, onde ficou 

evidenciada a existência de assimetria da informação entre o departamento de auditoria e 

a alta gestão, composta por comitê de auditoria e conselho de administração, pois uma 

grande parcela dos consultados não sofre avaliação periódica dos seus trabalhos por um 

órgão independente. Além disso, o estudo revelou que controle sobre a medição de 

resultados nos departamentos de Auditoria Interna é um conjunto de procedimentos, que 

necessita de parâmetros relativos a controle dos processos internos de auditoria, controle 

de valores investidos e recuperados e a qualidade interna e externa do trabalho executado 

Lenz (2015) proveu uma sinopse sobre o que a literatura acadêmica diz sobre a 

efetividade da Auditoria Interna, e por meio de um estudo empírico sintetizou os 

principais condutores para um modelo que compreenda micro e macro fatores que 

influenciam na efetividade da Auditoria Interna. 

Por meio de um estudo de meta-análise efetuado sobre 58 estudos prévios, Inaam 

e Khamoussi (2016) avaliaram os efeitos da estrutura dos comitês de Auditoria Interna 

sobre o seu desempenho dentro das organizações, contribuindo para avaliação do efeito 

da qualidade da auditoria sobre a receita das empresas. 

Em trabalho recentemente publicado, Erasmus e Coetzee (2018) propuseram-se a 

determinar as diferenças na percepção das principais partes interessadas sobre os 

direcionadores da efetividade da Auditoria Interna. Os autores concluíram que se faz 

necessário demostrar os valores efetivamente agregados pela atividade de auditoria para 

cada um de seus stakeholders, para tanto, é importante que a Auditoria Interna 

compreenda suas percepções sobre os direcionadores mais importantes sobre a 

efetividade da auditoria.  

Por fim, Alareeni (2019) investigou a associação entre os atributos dos 

departamentos de Auditoria Interna, tais como porte, especialização e mandato com 

indicadores específicos da sua qualidade. Este estudo contribuí com as pesquisas a 
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respeito do desempenho da auditoria, na medida em que fornece evidências empíricas 

sobre associações de atributos dos departamentos de Auditoria Interna com a qualidade 

dos seus trabalhos e resultados, utilizando o método de meta-análise. 

Diante do exposto, este estudo inova em sua aplicabilidade por ser precursor em 

tratar da avaliação de desempenho da Auditoria Interna no âmbito das organizações 

públicas-bancárias, bem como o pioneiro na proposição de um material didático para 

desenvolvimento de indicadores de desempenho específicos para este setor, baseado nos 

princípios do Balanced Scorecard.   

 

2.2 TEORIAS DE BASE 

 

2.2.1 Balanced Scorecard e a Teoria da Estratégia Empresarial  

 

O Balanced Scorecard evoluiu de um sistema de medição de desempenho para 

um sistema de execução de estratégia (KAPLAN; NORTON, 1997). Ao traduzir a 

estratégia em termos acionáveis e contribuindo para tornar a estratégia e sua execução um 

processo contínuo, o Balanced Scorecard tornou-se a peça central da execução da 

estratégia em muitas organizações, tendo sido amplamente adotado em uma ampla gama 

de indústrias, bem como organizações sem fins lucrativos e do setor público (FRIGO, 

2014) 

Encontra-se na literatura uma vasta discussão sobre a conceituação teórica da 

estratégia, trazendo diversas abordagens conforme debatidas a seguir.  

Em um dos primeiros estudos sobre estratégia, Drucker (1954) a definiu como  a 

análise de situação atual e de mudanças se necessárias, considerando os recursos 

disponíveis e os que precisam ser adquiridos, enquanto que Chandler (1962) a 

caracterizou como a fixação de objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e a 

adoção de ações adequadas e recursos para atingir esses objetivos. 

Na visão de Mintzberg (1967), a estratégia assume uma caraterística dinâmica 

sendo a soma das decisões tomadas por uma organização em todos os aspectos, tanto 

comerciais como estruturais, sendo que a estratégia evolui de acordo com o processo de 

aprendizado do gestor da organização. 

Já Newman e Logan (1971), introduzem o conceito da missão da organização na 

definição da estratégia, na medida em que define a estratégia como um plano que enxerga 
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o futuro e antecipa mudanças, oferecendo ações que levam a vantagens competitivas para 

aproveitar uma ou mais oportunidades, e são integradas na missão da organização. 

Os autores Ansoff e McDonell (1990), classificam a estratégia como um conjunto 

de regras de tomada de decisão para orientação do comportamento de uma organização, 

sendo quatro tipos regras: padrões pelos quais o desempenho presente e futuro da empresa 

é medido; regras para desenvolvimento da relação com seu ambiente; regras para o 

estabelecimento das relações e dos processos internos na organização; e regras pelas quais 

a empresa conduzirá suas atividades do dia-a-dia. 

Para Porter (1996), estratégia significa desempenhar atividades diferentes das 

exercidas pelos rivais ou desempenhar as mesmas atividades de maneira diferente, 

devendo se manifestar em toda a atividade que a empresa realiza, onde cada indivíduo 

integrante da companhia tem sua importância na consecução do seu objetivo estratégico.  

Porter (1986), ressalta ainda os conceitos de estratégia competitiva e de vantagem 

competitiva, demonstrando os fatores diferenciais que as a empresas deverão ter e, 

eventualmente desenvolver, para seja entregue um valor superior à média de suas 

concorrências. O foco principal da estratégia competitiva proporciona a cada empresa 

uma visão abrangente sobre o que ela necessita para estruturar-se, voltada ao seu 

crescimento em um ambiente de competição intensa. 

Com objetivo de avaliar e analisar o ambiente competitivo externo no qual a 

organização está inserida, Porter (1979), propõe um modelo de identificação e avaliação 

denominado “Cinco Forças Competitivas”, que são: ameaça de novos entrantes na 

indústria, a ameaça de produtos ou serviços substitutos; o poder de barganha dos 

fornecedores; o poder de barganha dos clientes; e a competição entre as empresas 

existentes. 

Independentemente do tratamento dado ao conceito da estratégia, de acordo com 

Helms e Nixon (2010) uma ferramenta denominada análise SWOT, formada pelo 

acrônimo das palavras Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats, cuja autoria do nome é desconhecida, tem sido usada por 

inúmeras organizações, em razão de sua simplicidade e funcionalidade, para em avaliar 

alternativas de abordagem a situações estratégicas complexas, sendo considerada por 

reconhecidos pesquisadores em gestão estratégica (Ansoff, 1965; Andrews, 1987; Porter, 

1991; e Mintzberg et al., 1998) como uma ferramenta capaz de fornecer uma base para a 

realização do alinhamento desejado de variáveis organizacionais ou problemas. 
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  Segundo Helms e Nixon (2010) a análise SWOT consiste em listar questões 

internas e externas favoráveis e desfavoráveis de uma organização em quatro quadrantes 

de uma matriz, podendo beneficiar-se de múltiplos pontos de vista por meio da técnica de 

brainstorming1, facilitando assim o entendimento das forças que podem ser aproveitadas 

para realizar novas oportunidades e entender como as fraquezas podem retardar o 

progresso ou ampliar ameaças organizacionais. 

Depreende-se, portanto, que a estratégia empresarial tem o propósito de organizar 

as competências e recursos das empresas de maneira sistemática a fim de prepará-la para 

concorrer em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo e imprevisível. 

Neste contexto, o Balanced Scorecard oferece um modelo geral para a descrição 

de estratégias que criam valor para os departamentos e organizações, por meio de um 

sistema de gerencial de desempenho.  

O Balanced Scorecard foi desenvolvido por dois homens: Robert Kaplan, 

professor da Universidade de Havard, e David Norton, um consultor igualmente da região 

de Boston. Em 1990, Kaplan e Norton lideraram um estudo de pesquisa para 12 empresas 

explorando novos métodos de medição de desempenho. A razão do estudo foi a crescente 

convicção de que as medidas financeiras do desempenho eram ineficazes para a empresa 

financeira moderna (NIVEN, 2005). 

Os criadores do Balanced Scorecard defendem que no ambiente de negócios 

contemporâneo, as organizações competem com base em informações, e que a capacidade 

de uma organização de explorar ativos intangíveis é cada vez mais importante do que sua 

capacidade de explorar ativos físicos. O problema de acordo com a Kaplan e Norton é 

que a maioria dos sistemas operacionais e de controle de gestão das organizações são 

construídos em torno de medidas financeiras e metas que não medem o progresso da 

organização na consecução de objetivos estratégicos de longo prazo (ZIEGENFUSS, 

2000).  

O Balanced Scorecard complementa as medidas financeiras do desempenho 

passado com medidas dos vetores que impulsionam o desempenho futuro. Os objetivos e 

medidas do scorecard derivam da visão e estratégia da empresa. Os objetivos e medidas 

focalizam o desempenho organizacional sob quatro perspectivas: financeira, do cliente, 

dos processos internos e do aprendizado e crescimento (KAPLAN; NORTON,1997). 

                                                           

1 De acordo com o Dicionário Cambridge significa: sugerir muitas ideais para uma atividade futura, de 
maneira veloz, antes de considerá-las com maior cautela. 
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Segundo Frigo (2014), o Balanced Scorecard trata essencialmente sobre 

“estratégia”, por consequência, as medidas de desempenho que o acompanham são 

logicamente derivadas desta estratégia. Desta forma, uma questão intimamente 

relacionada com as medidas de desempenho deve ser a avaliação da estratégia do 

departamento, e para tanto criou a seguinte proposta arquitetura do Balanced Scorecard 

adaptada para a Auditoria Interna, conforme figura 1: 

 

 
Conselho/Comitê de Auditoria 

Objetivos Medidas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Framework do Balanced Scorecard para Auditoria Interna. 
Fonte: Frigo (2014).  

 

Os objetivos e as medidas utilizados no Balanced Scorecard não se limitam a um 

conjunto aleatório de medidas de desempenho financeiro e não-financeiros, pois derivam 
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de um processo hierárquico (top-down) norteado pela missão e pela estratégia de uma 

unidade de negócios. O Balanced Scorecard deve traduzir a missão e a estratégia de uma 

unidade de negócios em objetivos e medidas tangíveis. As medidas representam o 

equilíbrio entre indicadores externos voltados para acionistas e clientes, e as medidas 

internas dos processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e crescimento 

(KAPLAN; NORTON, 1997). 

Sendo assim, o Balanced Scorecard foi orginalmente criado através da 

compreensão compartilhada e da explicação da estratégia da organização em objetivos, 

medidas, metas e iniciativas contidas em cada uma das quatro perspectivas do Scorecard 

[...], sendo que a verdadeira essência deste sistema é o desenvolvimento dos objetivos e 

medidas de desempenho (NIVEN, 2005).  

 

2.2.2 Contabilidade Gerencial e os Sistemas de Medição de Desempenho 

 

 O sistema de medição de desempenho, e por conseguinte da execução da 

estratégia, estão inseridos no contexto da Contabilidade Gerencial, que segundo Atkinson 

et al. (2000), é uma das fontes informacionais primárias para a tomada de decisão e 

controle das empresas, sob os aspectos operacional, do produto/cliente, administrativo e 

estratégico.  

Para Horngren, Foster e Datar (2000), a Contabilidade Gerencial mede e reporta 

as informações financeiras e não financeiras que ajudam os gestores a tomar decisões para 

atingir os objetivos da organização. 

Ainda na esfera da contabilidade, surge o conceito do Controle Gerencial, que 

segundo para Anthony e Govindarajan (2008) é o processo pelo qual os gestores 

influenciam os outros membros de uma organização para implementar as estratégias da 

organização, e encaixa-se entre a formulação de estratégia e o controle de tarefas, 

conforme a estrutura proposta na figura 2: 
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Figura 2 - Estrutura do Controle Gerencial  
Fonte: Anthony e Govindarajan (2008). 
 

Para Chenhall (2003) a definição de Sistema de Controle Gerencial tem evoluído 

ao longo dos anos para a partir de um foco sobre a oferta de mais informação formal e 

financeiramente quantificáveis para auxiliar a tomada de decisão gerencial com uma 

abrangência muito maior de informações. 

Segundo Merchant e Van der Stede (2012) a Contabilidade Gerencial é 

operacionalizada por um sistema denominado “Sistema de Controle Gerencial”, o qual 

inclui todos os sistema e formas que os gerentes usam para assegurarem que o 

comportamento e as decisões dos subordinados sejam consistentes com os objetivos e as 

estratégias organizacionais. 

As organizações estabelecem estratégias para atingir seus objetivos e necessitam 

de controles para verificar se elas estão sendo seguidas e para garantir sua realização. O 

controle é, assim, um mecanismo, instrumento ou estratégia utilizada por uma 

organização para assegurar que seus planos sejam cumpridos (BRENNER; AMBOS, 

2013). 

O objetivo dos sistemas controle de desempenho é implementar a estratégia. Ao 

padronizar tais sistemas, a alta gerência escolhe os parâmetros que representam melhor 

as estratégias da companhia. Esses parâmetros podem ser vistos como fatores críticos do 

sucesso atual e futuro; se eles evoluem positivamente, a companhia implementa sua 

estratégia. O sucesso da estratégia depende da sua solidez. O sistema de mensuração da 

organização é um simples mecanismo que melhora a probabilidade de a organização 

implementar sua estratégia com sucesso. (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008).  
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Embora a literatura na área de sistemas de gerenciamento de desempenho e 

sistemas de controle de gestão reconheça cada vez mais a necessidade de pesquisas 

baseadas em fundações teóricas mais coerentes (Chenhall 2003), alguns progressos 

podem ser observados ao longo dos últimos anos neste campo. 

A exemplo de Simons (1995) que propôs uma estrutura de alavancas de controle 

(Levers of Control - LOC) como ferramenta para a implementação e controle de 

estratégias de negócios, em que quatro conceitos-chave são adotados pelo sistema de 

Simons: valores fundamentais, riscos a serem evitados, variáveis de desempenho críticos, 

e incertezas estratégicas.  

Cada um deles é controlado diretamente por um determinado sistema. Neste 

sentido, os valores fundamentais são controlados pelo sistema de crenças, os riscos a 

serem evitados evitar pelo sistema de limites; as variáveis de desempenho crítico são 

controladas pelo sistema de controle de diagnóstico; e as incertezas estratégicas pelo 

sistema de controle interativo. 

Já Otley (1999) propôs um framework para gestão de performance baseado em 

seu conhecimento em campo e sua experiência em investigação, que resultou em um 

modelo composto por cinco questões que devam ser consideradas no processo de 

desenvolvimento de uma estrutura coerente para os sistemas de gestão de desempenho, 

quais sejam: a identificação dos objetivos organizacionais; a formulação e implementação 

de estratégias e avaliações; a definição de metas de desempenho; a definição de 

recompensas e implicações; e a adequação do fluxo de informações deste sistema. 

Este último framework for aprimorado por Ferreira e Otley (2009), e nomeado 

como sistema de gerenciamento de desempenho, representado por 12 questões que 

refletem uma mudança nas abordagens tradicionais compartimentalizadas para controlar 

as organizações para uma perspectiva mais ampla do papel do controle na gestão 

organizacional. 

Malmi e Brown (2008), por sua vez, defendem a operacionalização do sistema de 

controle gerencial como um “pacote” estruturado em cinco grupos: planejamento; 

cibernético; recompensa e remuneração; controle administrativo e controle cultural. Esta 

tipologia baseia-se na distinção entre tomada de decisão e controle, e direciona os gestores 

conduzir o comportamento dos empregados. 

De acordo com Anthony e Govindarajan (2008), um sistema de mensuração de 

desempenho procura endereçar as necessidades dos stakeholders de uma organização com 



29 

 

 

a criação de um conjunto de medidas estratégicas: medidas de resultado e causais, 

medidas financeiras e não financeiras, e medidas internas e externas. 

Segundo os mesmos autores, a estratégia define os fatores críticos para o sucesso; 

se tais fatores são mensurados e compensados, as pessoas são motivadas a alcança-los, 

conforme estrutura projetada para um sistema de mensuração de performance 

representado na figura 3: 

 

 

Figura 3 – Sistema de mensuração de performance  
Fonte: Anthony e Govindarajan (2008). 
 

Ainda segundo, Anthony e Govindarajan (2008) o Balanced Scorecard é um 

exemplo de sistema de mensuração de desempenho, que promove o balanceamento de 

várias medidas estratégicas em um esforço para conseguir o alinhamento de metas, e 

assim, encorajar os funcionários a agir com maior interesse na organização. Além disso, 

essa ferramenta ajuda a estabelecer o foco da companhia, melhorar a comunicação, 

estabelecer objetivos organizacionais e promover feedback sobre a estratégia. 

 Estas medidas estratégicas compreendem os dados que quantificam os recursos 

ou insumos, os processos, os produtos, o desempenho dos fornecedores e a satisfação das 

partes interessadas, segundo os Critérios de Excelência, da Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ, 2009), e são usados para acompanhar o desempenho ao longo do tempo, 

podendo ser classificados em simples (que advêm de uma única medição) ou compostos, 

diretos ou indiretos em relação à característica medida, direcionadores ou resultantes. 

 A composição balanceada desses indicadores de desempenho irá permitir o 

correto funcionamento de todo sistema de medição do desempenho, que, em última 

análise, permitirá verificar a eficácia da organização em atingir os objetivos estabelecidos 

(MARÇAL, 2008) 
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 Para Marçal (2008), para se desenvolver indicadores ou medidas de desempenho 

de forma eficiente, é necessário que, além do conhecimento dos processos da organização, 

se conheça os inter-relacionamentos entre os objetivos da organização e dos participantes 

envolvidos (tanto internos quanto externos), para que isso possa ser administrado e 

validado. 

 

2.2.3 Auditoria Interna na Avaliação de Riscos Estratégicos 

 

Organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam influências e fatores 

internos e externos que tornam incerto se e quando elas atingirão seus objetivos 

estratégicos. O efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos da organização é chamado 

de "risco". Estas organizações gerenciam o risco, identificando-o, analisando-o e, em 

seguida, avaliando se o risco deve ser modificado pelo tratamento do risco a fim de 

atender a seus critérios de risco (ABNT, 2009). 

Para Vaughan (1997), o conceito de riscos possui diversas definições, como a 

chance da ocorrência de uma perda; a incerteza; a dispersão estatística do resultado 

observado para o resultado esperado; a probabilidade de um resultado diferente do 

aguardado.  

Na visão de Sitkin e Pablo (1992), o risco é uma característica de decisão e seu 

resultado pode ser definido em razão de três dimensões essenciais: a incerteza (resultante 

da variabilidade de possibilidades atrelada ao desconhecimento de todas elas); a 

expectativa (positiva ou negativa, que influenciam de maneira diversa a tomada de 

decisão); e o potencial (a magnitude da ameaça ou oportunidade inerente à situação). 

Segundo Jorion (1997) o risco pode ser classificado de três maneiras, conforme 

relacionado a seguir: 

Os riscos de negócio, os quais a organização assume a fim de criar vantagem 
competitiva e valor para seus acionistas, estando relacionados ao mercado no 
qual a empresa atua; 
Os riscos estratégicos, os resultam de mudanças no ambiente político ou 
econômico, que provocam alterações no nível da atividade econômica na qual 
está inserida, 
Os riscos financeiros, os quais estão relacionados a possíveis perdas no 
mercado financeiro, podendo advir de mudanças inesperadas em taxas de 
juros, câmbio e preços de commodities, por exemplo. 
 

O risco é, portanto, segundo Vaughan (1997), uma condição na qual existe uma 

possibilidade de uma resposta diversa daquela desejada e esperada, e desta forma o seu 
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gerenciamento cuidaria de minimizar a possibilidade de se perceber um resultado 

diferente daquele esperado. 

De acordo com a Norma Internacional ISO 31000 (ABNT, 2009), a finalidade da 

avaliação de risco é auxiliar na tomada de decisões com base nos resultados da análise de 

riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação 

do tratamento. 

Desta forma o desafio dos administradores na avaliação de risco é “determinar até 

que ponto aceitar essa incerteza, assim como definir como essa incerteza pode interferir 

no esforço para gerar valor às partes interessadas. Incertezas representam riscos e 

oportunidades, com potencial para destruir ou agregar valor. O gerenciamento de riscos 

corporativos possibilita aos administradores tratar com eficácia as incertezas, bem como 

os riscos e as oportunidades a elas associadas, a fim de melhorar a capacidade de gerar 

valor” (COSO, 2013). 

Neste contexto, os auditores internos desempenham uma função essencial ao 

avaliar a eficácia do gerenciamento de riscos corporativos e ao recomendar melhorias. As 

normas estabelecidas pelo Institute of Internal Auditors no Brasil estipulam que o alcance 

da Auditoria Interna deve incluir o gerenciamento de riscos e os sistemas de controle. Ao 

incumbir-se de suas responsabilidades, os auditores internos assistem a administração e 

o conselho de administração ou o comitê de auditoria no exame, na avaliação, na 

comunicação e na recomendação de melhorias para uma maior adequação e eficácia do 

gerenciamento de riscos corporativos da organização (COSO, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste tópico são apresentados os procedimentos metodológicos adotados na 

condução do estudo, compreendendo a tipologia do estudo, os dados da organização, as 

técnicas de coleta e análise dos dados, e as delimitações do estudo. 

A metodologia aplicada foi dividida em duas etapas principais, sendo a primeira 

responsável por identificar aspectos da Auditoria Interna de instituições financeiras 

públicas que devem ser observados em um sistema de avaliação de desempenho, baseado 

na metodologia do Balanced Scorecard. 

Além disso, esta etapa objetivou determinar as perspectivas do Balanced 

Scorecard essenciais a serem contemplados neste sistema de avaliação, para que pudesse 

ser produzido o material didático. 

Na segunda etapa, o material resultante da fase anterior foi testado no 

departamento de Auditoria Interna da Instituição Financeira Pública sob exame a fim de 

identificar os Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho o referido 

departamento. 

 

3.1 TIPOLOGIA DO ESTUDO 

 

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa exploratória, que segundo 

Beuren et al. (2013), normalmente ocorre quando há́ pouco conhecimento sobre a 

temática a ser abordada. Por meio do estudo exploratório, busca-se conhecer com maior 

profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro ou construir questões importantes 

para a condução da pesquisa. 

Gil (2012), destaca que a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Portanto, esse tipo de pesquisa 

é realizado, sobretudo, quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

No tocante à tipologia dos procedimentos o presente estudo classifica-se como 

uma pesquisa participante, que segundo Silva e Grigolo (2002), caracteriza-se pela 

interação entre os pesquisadores e os membros das situações investigadas, porém não é 

exigida uma ação por parte das pessoas ou grupos especificados na pesquisa. O tema 

escolhido deve indicar, de partida, a fundamentação teórica que orientará uma pesquisa 
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em que os indivíduos a serem observados passam a constituir, eles próprios, o objeto 

máximo de estudo. 

A pesquisa participativa valoriza muito a experiência profissional, tanto dos 

pesquisadores como dos pesquisados. Isso lhe confere uma característica interessante, 

que é a possibilidade de aplicação prática da temática que está sendo investigada 

(BEUREN et al., 2013). 

Dentro desse contexto, é importante promover a participação de todos, 

mergulhando profundamente na cultura e no mundo dos sujeitos da pesquisa. Quanto 

maior for a participação, maior a interação entre pesquisador e membros da investigação, 

contribuindo para o alcance de um resultado mais consistente a partir do estudo 

(BEUREN et al., 2013). 

Em relação à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que segundo 

Richardson (2015) é uma tentativa de compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de 

medidas quantitativas de características ou comportamentos. 

Ainda segundo Chizzotti (2014), as técnicas de pesquisa qualitativa constituem 

instrumentos de coleta de dados para uma investigação que objetiva intervir em uma 

situação insatisfatória, mudar condições percebidas como transformáveis, onde 

pesquisador e pesquisados assumem, voluntariamente, uma posição reativa. 

O presente estudo caracteriza-se também por ser uma pesquisa intervencionista, 

ou seja, uma vertente da pesquisa-ação cuja técnica pode produzir resultados relevantes, 

dado que o objetivo é juntar a teoria com a prática, sempre com o propósito de gerar 

contribuições teóricas relevantes (WESTIN; ROBERTS, 2010). De acordo com Jönsson 

e Lukka (2007), esta abordagem se caracteriza pela mudança de postura do pesquisador, 

o qual atua como um agente interventor no processo, deixando de apenas analisar os dados 

para chegar a conclusões, passando a agir sobre o objeto de estudo. 

Segundo Suomala et al. (2010), na pesquisa intervencionista o pesquisador é visto 

como um facilitador da mudança. Em vez de ser meramente um observador, está 

ativamente tentando exercer influência na organização. A pesquisa intervencionista 

procura traduções perspicazes entre perspectivas internas e externas, na tentativa de gerar 

significados teóricos para dar sentido à um domínio prático específico. 
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3.2 DADOS DA ORGANIZAÇÃO 

 

A Auditoria Interna da Instituição Financeira sob estudo vincula-se ao Conselho 

de Administração da Organização, e relaciona-se com o Comitê de Auditoria na forma da 

Resolução 3.198 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 27/05/2004. 

O referido departamento observa ainda às normas do The Institute of Internal 

Auditors - IIA, representado, no Brasil, pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil – 

IIA Brasil e, no que for aplicável, às normas e procedimentos de auditoria do CFC - 

Conselho Federal de Contabilidade e aos procedimentos recomendados pelo Information 

Systems Audit & Control Association – ISACA.  

Os trabalhos de auditoria da organização estudada compreendem o exame e a 

avaliação do gerenciamento de riscos e controles internos, do processo de governança 

corporativa, e da qualidade do desempenho da gestão, no cumprimento das 

responsabilidades para atingir as metas e os objetivos da organização e para atender 

demandas dos órgãos de controle e de fiscalização. 

 A Auditoria Interna da Instituição Financeira sob estudo está estruturada sob a 

Auditoria Geral da seguinte forma:  4 Unidades Estratégicas segregadas por segmentos 

auditáveis e Auditorias Regionais responsáveis pela execução em campo dos trabalhos de 

auditoria, conforme demonstrado no organograma demonstrado na figura 4: 

 

 
Figura 4 – Organograma da Auditoria Interna 
Fonte: Norma interna disponibilizada pela organização. 
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Cada uma das Unidades é composta por equipes de auditoria que ocupam os seguintes 
cargos: 

 Auditoria Geral: Chefe Executivo de Auditoria, Gerentes Executivos e Auditores 

Matrizes; 

 Unidades Estratégicas: Gerentes Estratégicos, Gerentes Executivos e Auditores 

Matrizes; 

 Auditorias Regionais: Gerentes Regionais de Auditoria, Auditores Sêniores, 

Plenos e Juniores. 

Os papéis e atribuições dos membros de cada um dos cargos, e foram divididos em 

dois grandes grupos: Equipe Estratégica e Equipe Operacional, conforme descrito nos 

quadros 2 e 3: 

 

Quadro 2 - Atribuições da Equipe Estratégica da Auditoria Interna  

Cargos Papel Atribuições 

-Chefe Executivo de 
Auditoria 
-Gerentes Estratégicos 
-Gerentes Executivos 
-Gerentes de Auditoria 

Gestão de 
Pessoas e 
Processos 

divulgar valores da Auditoria Interna, motivar e treinar 
pessoas, manter a equipe unida e atuante para o alcance 
dos objetivos, reconhecer méritos, reparar os desvios de 
comportamento e formar sucessores. 

prospectar oportunidades para o crescimento profissional 
da equipe e melhoria dos resultados gerais das unidades 
da Auditoria Interna, bem como desenvolver e manter 
processos alinhados à estratégia organizacional e às 
diretrizes da Auditoria Interna. 

Representação 
Institucional 

construir e manter a imagem institucional da Auditoria 
Interna como um departamento indispensável ao 
fortalecimento da gestão, à segurança dos negócios e à 
minimização de riscos empresariais 

promover ações voltadas a distinguir a Auditoria Interna 
como instituição útil à Organização e à sociedade, em sua 
relação com outros departamentos e entidades externas 

-Chefe Executivo de 
Auditoria 
-Gerentes Estratégicos 
-Gerentes Executivos 
-Gerentes de Auditoria       
-Auditores Matrizes 
 

Relacionamento 
Institucional 

manter contato permanente e de qualidade com as áreas 
gestoras da empresa e os órgãos externos, no intuito de 
contribuir para a aderência da atuação da Auditoria 
Interna ao Planejamento Estratégico da Organização, o 
atendimento às expectativas dos stakeholders e a 
formulação de ações de aprimoramento contínuo. 

Fonte: Norma interna disponibilizada pela organização. 
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Quadro 3 - Atribuições da Equipe de Operacional da Auditoria Interna  

Cargos Papel Atribuições 

-Auditores 
Sêniores 

Coordenação 
dos trabalhos 
de auditoria 

acompanhar a execução de trabalhos de auditoria e de fiscalização, 
para garantir a qualidade, tempestividade, fidedignidade e utilidade 
dos reportes, mediante avaliação do valor das informações, 
profundidade das análises, pertinência das conclusões. 

revisão dos documentos finais da Auditoria e validação das ações 
corretivas apresentadas pelas unidades auditadas 

-Auditores 
Plenos 

Supervisão dos 
trabalhos de 

auditoria 

acompanhamento contínuo e direto da execução do trabalho de 
auditoria, visando assegurar o cumprimento do objetivo, a 
manutenção da qualidade, a utilização de métodos, normas e 
programação adequados e que as constatações sejam suportadas por 
papéis de trabalho corretamente preenchidos 

revisão, tempestiva e periódica, de todos os papéis de trabalho nos 
serviços sob a sua supervisão, e as providências de início e finalização 
do trabalho de auditoria 

-Auditores 
Plenos e 
Júniores 

Execução dos 
trabalhos de 
auditoria e 
fiscalização 

realizar testes de auditoria com uso de técnicas e metodologias que 
garantam a suficiência e profundidade das análises e assegurem o 
cumprimento do objetivo do teste/trabalho, com o devido registro em 
documentos relacionados aos trabalhos de auditoria e de fiscalização. 

Fonte: Norma interna disponibilizada pela organização. 
 
 
3.3 COLETA DE DADOS 

 
De acordo com Beuren et al. (2013) a ciência possui inúmeras formas de obter 

dados para subsidiar seus propósitos, de modo que seus instrumentos de coleta de dados 

mais abordados no campo das ciências contábeis são: a observação, os questionários, as 

entrevistas, os checklists e a pesquisa documental. 

As técnicas mais usuais constam descritas no quadro 4: 

 
Quadro 4 - Técnicas para coleta de dados  

Técnica Descrição Autores 

Observação 

Técnica que faz uso dos sentidos para a obtenção de determinados 
aspectos da realidade. Consiste em ver, ouvir e examinar os fatos 
ou fenômenos que se pretendem investigar, podendo ser 
classificada em observação simples, sistemática e participante. 

Beuren et al. 
(2013) 

- Simples 

O pesquisador, permanecendo alheio à comunidade, grupo ou 
situação que pretende estudar, observa de maneira espontânea os 
fatos que aí ocorrem. Neste procedimento, o pesquisador é muito 
mais um espectador que um ator. 

Gil (2012) 
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- Sistemática 

Utilizada quando há controle da situação, isto é, para responder a 
propósitos pré-estabelecidos. No entanto, as normas da observação 
não podem ser padronizadas nem ser totalmente inflexíveis, pois as 
situações, objetos e objetivos de pesquisas da investigação são 
muito diferentes. 

Marconi e 
Lakatos (2002)  

- Participante 

O investigador participa como um membro da comunidade ou 
população pesquisada. A ideia de sua incursão na população é 
ganhar a confiança do grupo, ser influenciado pelas características 
dos elementos do grupo e, ao mesmo tempo, conscientizar da 
importância da investigação. 

Beuren et al. 
(2013) 

     

Questionários 

Técnica de investigação composta por um conjunto de questões que 
são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 
sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 
passado etc. 

Gil (2012) 

    

Entrevistas 

A entrevista é a técnica de obtenção de informações em que o 
investigador se apresenta pessoalmente à população selecionada e 
formula perguntas, com o objetivo de obter dados necessários para 
responder à questão estudada, podendo assumir diferentes formas 
como: as não estruturadas, as semiestruturadas e as estruturadas 

Beuren et al. 
(2013) 

- Estruturadas 

O entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido, com 
perguntas predeterminadas por meio de um roteiro, com o propósito 
dé obter do entrevistado respostas as mesmas perguntas, permitindo 
a comparabilidade das respostas.   

Marconi e 
Lakatos (2002)  

- 
Semiestruturadas 

Parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, adicionam-
se a uma grande quantidade de interrogativas, fruto de novas 
hipóteses que surgem no transcorrer da entrevista. 

Triviños 
(1987) 

- Não 
estruturadas 

Possibilita ao entrevistado a liberdade de desenvolver cada situação 
na direção que considera mais adequada. Isso significa uma forma 
de explorar mais amplamente as questões levantadas. 

Beuren et al. 
(2013) 

     

Checklist 

Embora não seja frequentemente contemplado nas bibliografias, é 
uma técnica de verificar se a população pesquisada dispõe de 
elementos necessários para aplicação de uma determinada proposta 
teórica, isto é, para operacionalizar uma pesquisa.  

Beuren et al. 
(2013) 

     

Documental 

Valiosa fonte de coleta de dados nas pesquisas em ciências sociais. 
Os documentos, escritos ou não, agilizam o processo investigatório, 
além de serem irrefutáveis em algumas pesquisas, podem ser 
divididas em fontes primárias e fontes secundárias. 

Beuren et al. 
(2013) 

- Fontes 
Primárias 

A fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou 
não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. 

Marconi e 
Lakatos (2002)  
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- Fontes 
Secundárias 

Também conhecida como pesquisas bibliográficas possibilitam não 
só resolver os problemas já conhecidos, mas também explorar novas 
áreas onde os problemas ainda não se cristalizaram suficientemente. 

Marconi e 
Lakatos (2002)  

Fonte: adaptado de Beuren et al. (2013); Gil (2012); Marconi e Lakatos (2002); Triviños (1987). 
 

Para este trabalho, foram utilizadas quatro fontes de evidências: a observação 

participante valendo-se que o pesquisador atua como auditor interno da Instituição 

Financeira sob exame, a entrevista semiestruturada permitindo a interação e 

conhecimento das realidades dos informantes, a pesquisa documental primária e o 

questionário. 

 Neste sentido, na primeira etapa da metodologia, responsável por produzir o 

material didático, contemplou a pesquisa documental, a observação direta e a entrevista 

semiestruturada. 

Inicialmente foi efetuada um levantamento da legislação e regramentos que 

envolvem a atuação da Auditoria Interna especialmente nas instituições financeiras, bem 

como uma revisão bibliográfica, com o propósito de se estabelecer o referencial teórico 

para este estudo, o que ser realizou por meio da leitura de estudos acadêmicos e literatura 

que versavam sobre avaliação de desempenho da Auditoria Interna e a utilização do 

Balanced Scorecard. 

Nesta etapa foi realizada, ainda, entrevista aplicada à 5 gestores e auditores da 

Equipe Estratégica do departamento que visou identificar aspectos da auditoria interna de 

instituições financeiras públicas e perspectivas do Balanced Scorecard que devem ser 

contemplados em um sistema de avaliação de desempenho proposto por Kaplan e Norton, 

por meio da aplicação do seguinte roteiro básico de perguntas: 

 Questão 1 - Considerando natureza da atuação da Auditoria Interna de 

Instituição Financeira Pública, quais fatores essenciais e ações necessárias 

para criação e validação de uma estratégia para o departamento? 

 Questão 2 - Quais aspectos devem ser considerados pela Auditoria Interna de 

Instituição Financeira Pública na proposição e acompanhamento dos 

indicadores para o cumprimento da sua estratégia? 

 Questão 3 - Considerando as partes interessadas no processo auditar de uma 

Auditoria Interna de Instituição Financeira Pública, quem são e quais são suas 

expectativas em relação ao trabalho da auditoria? 



39 

 

 

 Questão 4 - Quais aspectos internos da Auditoria Interna de Instituição 

Financeira Pública essenciais para promoverem a criação de valor para as 

suas partes interessadas? 

Durante a entrevista, foi franqueado aos participantes a prerrogativa de 

responderem livremente aos questionamentos, de maneira que, conforme as 

manifestações surgiam do roteiro básico aplicado, novas interrogativas foram adicionadas 

a fim de se extrair informações relevantes que contribuíssem para a consecução dos 

objetivos propostos para o trabalho. 

Na segunda etapa proposta na metodologia, que visou identificar os Objetivos 

Estratégicos e Indicadores de Desempenho, o material didático produzido na fase anterior 

e foi testado, lançando mão das seguintes técnicas de coletas de dados: 

 Questionário eletrônico aplicado a todos os gestores e auditores (Equipe 

Operacional e Estratégica) do departamento de Auditoria Interna, para 

identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e propor a 

construção da matriz SWOT (apêndice A).  

 Entrevista semiestruturada realizada com empregados estratégicos da Auditoria 

Interna a fim de coletar subsídios para definição estratégia do setor, adaptado do 

roteiro proposto por Favaro (2013) (apêndice B). 

 Questionário presencial aplicado a empregados da Auditoria Interna, composta 

por empregados da Equipe Operacional e estratégica, utilizando-se a técnica de 

brainstorming para coleta de proposições de Objetivos Estratégicos e Indicadores 

de Desempenho para o setor (apêndice C). 

 Questionário eletrônico aplicado a empregados da Equipe Estratégica da 

Auditoria Interna para refinamento e seleção dos Objetivos Estratégicos e 

Indicadores de Desempenho originados da etapa anterior (apêndice D). 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Segundo Martins (2000), a análise dos dados consiste na etapa em que o 

investigador classifica as informações, dando-lhes ordem ou colocando-os nas diversas 

categorias, segundo critérios que facilitem a análise e interpretação em face dos objetivos 

da pesquisa. 
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Para a presente pesquisa foi utilizada a análise de conteúdo das entrevistas 

realizadas com os 5 gestores da Equipe Estratégica da Auditoria realizadas na primeira 

etapa, por meio da técnica da categorização temática. 

 A etapa de análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal 

que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 

a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que 

é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 2012). 

Segundo Beuren et al. (2013), analisar dados significa trabalhar com todo o 

material obtido durante o processo de investigação, ou seja, com os relatos de observação, 

as transcrições de entrevistas, as informações dos documentos e outros dados disponíveis, 

variando em função do plano estabelecido para a pesquisa, o qual é dividido nas 

categorias: análise de conteúdo, análise descritiva e análise documental. 

Para Richardson (2015) na análise por categoria, o pesquisador deve decodificar 

um texto em diversos elementos, os quais são classificados para formar agrupamentos 

analógicos. Dentre as possibilidades de categorização, a mais utilizada e eficaz é a análise 

temática, que consiste em isolar temas de um texto e extrair as partes utilizáveis, de acordo 

com o problema pesquisado, para permitir sua comparação com outros textos escolhidos 

da mesma maneira. 

Diante deste contexto, a referida a análise foi realizada mediante a utilização do 

software IRAMUTEQ, uma plataforma licenciada por GNU GPL (v2), ancorando-se no 

software R (disponível em: www.r-project.org) e na linguagem python, e que permite 

fazer análises estatísticas sobre corpus textuais, disponibilizando, entre outras 

informações, dados sobre termos mais utilizados e a classificação de palavras quanto suas 

similaridades. 

Para esta pesquisa, as “Propriedades chave” do software IRAMUTEQ foram 

classificadas como “formas ativas”: os adjetivos, advérbios, formas não reconhecidas, 

substantivos e verbos. Além disso quando realizadas as análises das frequências relativas 

das palavras, foram considerados os termos com ocorrência mínima de 5 vezes para cada 

corpo de texto. 

 
3.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi delimitado de forma geográfica, em sua abrangência, para 

um departamento de Auditoria Interna de Instituição Financeira Pública localizada no 
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Brasil, e com a finalidade de elaborar um material didático para desenvolvimento de 

Indicadores de Desempenho para este tipo de organização. 

De forma temporal a pesquisa foi realizada no ano de 2019, considerando o marco 

legal do período compreendido nas últimas décadas. 

Neste sentido, a metodologia proposta e o material didático produzido podem ser 

utilizados em pesquisas realizadas em outras instituições, no entanto, podem sofrer 

restrições em razão das diferenças das estruturas organizacionais e propósitos de cada 

departamento de Auditoria Interna. 

Além disso, os demais resultados advindos deste estudo, tais como as perspectivas 

do Balanced Scorecard identificadas, Objetivos Estratégicos e Indicadores de 

Desempenho poderão não ser aplicáveis a outros departamentos de Auditoria Interna, em 

razão da proposta metodológica limitar-se única e exclusivamente ao âmbito da empresa 

selecionada para o estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 CONSTRUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

4.1.1 Resultado da pesquisa documental 

 

Nesta etapa foi efetuado um levantamento bibliográfico a respeito de estudos que 

versavam sobre avaliação de desempenho da Auditoria Interna, com enfoque na utilização 

da ferramenta Balanced Scorecard, que constam registrados na fundamentação teórica do 

presente trabalho.  

Nesta fase foi efetuado, ainda, um levantamento da legislação, regramentos e 

referenciais técnicos que envolvam a supervisão e avaliação da atividade e desempenho 

da Auditoria Interna, com foco especial no segmento bancário e público.  

Este levantamento serviu de sustentação legal e técnica, para a construção do 

material didático, conforme resumido no quadro 5: 

 

Quadro 5 – Normas e referenciais técnicos de supervisão e avaliação da auditoria 

Lei Federal 13.303, de 30 de 
junho de 2016 – Art. 9º e 24º 

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
A Auditoria Interna deve ser vinculada ao Conselho de Administração, 
ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a 
efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de 
governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, 
classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e 
transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. O 
Comitê de Auditoria, por sua vez, deverá atuar como auxiliar do 
Conselho de Administração supervisionando as atividades 
desenvolvidas na área de Auditoria Interna. 

Princípios de Governo das 
Sociedades do G20 e da 
OCDE, de 2016 

A comissão de auditoria ou órgão equivalente deve efetuar a 
supervisão das atividades de Auditoria Interna, havendo uma 
necessidade premente de assegurar a competência da profissão de 
auditoria. De acordo com aquela publicação, considera-se uma boa 
prática o processo de registo dos indivíduos de modo a confirmar as 
suas qualificações, isto precisa, no entanto, de ser apoiado por 
formação e monitorização de experiência de trabalho contínuas de 
modo a garantir níveis adequados de competência profissional e 
ceticismo. 

Princípios Fundamentais para 
uma Supervisão Bancária 
Efetiva - Comitê da Basiléia 

Os supervisores devem se assegurar de que os bancos adotam controles 
internos adequados ao porte e complexidade de seus negócios. Isso 
deve incluir regras claras para delegação de autoridade e 
responsabilidade; separação das funções que envolvem decisões para 
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para Supervisão Bancária – 17º 
princípio 

a assunção de compromissos pelo banco, que dispõem de seus fundos, 
e que contabilizam seus ativos e passivos; reconciliação desses 
processos; proteção dos ativos do banco; e funções de Auditoria 
Interna independente e de verificação de conformidade apropriadas 
para testar a aderência a esses controles bem como a leis e 
regulamentos aplicáveis. 

Resolução do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) nº 
3.198, de 27 de maio de 2003 – 
Art. 15º e 17º 

Relativa à prestação de serviços de auditoria independente para as 
instituições financeiras. Constituem atribuições do comitê de 
auditoria, dentre outras: avaliar a efetividade das auditorias 
independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento 
de dispositivos legais e normativos aplicáveis à instituição, além de 
regulamentos e códigos internos. Além disso, o comitê de auditoria 
deve elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e 31 de 
dezembro, documento denominado relatório do comitê de auditoria 
contendo, avaliação da efetividade das auditorias independente e 
interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos 
legais e normativos aplicáveis à instituição, além de regulamentos e 
códigos internos, com evidenciação das deficiências detectadas 

Resolução CMN nº 4.588, de 
29 de junho de 2017 – Art. 3º, 
7º, 20º e 21º 

Dispõe sobre a atividade de Auditoria Interna nas instituições 
financeiras autorizadas a funcionar no Brasil. A atividade de Auditoria 
Interna deve ser realizada por unidade específica da instituição, ou de 
instituição integrante do mesmo conglomerado financeiro, diretamente 
subordinada ao conselho de administração. Adicionalmente, o 
conselho de administração deve assegurar a independência e a 
efetividade da atividade de Auditoria Interna sendo o responsável pela 
observância, por parte da instituição, das normas e procedimentos 
aplicáveis à atividade de Auditoria Interna 

Guia de Boas Práticas de 
Governança - Federação 
Brasileira dos Bancos, de 2018 

O Comitê de Auditoria deve analisar, no mínimo anualmente, a 
efetividade do gerenciamento de Compliance em relação a aspectos 
como independência, estrutura e recursos, papéis e responsabilidades, 
aderência à regulamentação e cumprimento da Política de Compliance, 
e encaminhar ao Conselho de Administração sua avaliação sobre a 
efetividade do gerenciamento de Compliance, bem como avaliar 
resultados de inspeções e trabalhos de reguladores e autorreguladores, 
resultados das auditorias internas e externas e apontamentos 
relevantes. 

Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários nº 308, de 
15 de maio de 1999, 
posteriormente alterada pelas 
Instruções 509/2011, 
545/2014, 591/2017 e 
611/2019 – Art. 31º 

Dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria 
independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os 
deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades 
auditadas no relacionamento com os auditores independentes. Atribuiu 
aos Comitês de Auditoria Estatutários, a supervisão das atividades dos 
auditores independentes, da área de Auditoria Interna da companhia; 
da área de elaboração das demonstrações financeiras da companhia. 

Código de Melhores Práticas 
de Governança Corporativa, do 
IBGC – 5ª edição, de 2018 - 
Item 4.1 

A existência de um comitê de auditoria é uma boa prática para todo e 
qualquer tipo de organização, sendo um órgão relevante de 
assessoramento ao conselho de administração, para auxiliá-lo no 
controle sobre a qualidade de demonstrações financeiras e controles 
internos, visando a confiabilidade e integridade das informações para 
proteger a organização e todas as partes interessadas, cabendo-lhe a 
supervisão das atividades da Auditoria Interna, incluindo a qualidade 
dos seus trabalhos, estrutura existente, plano de trabalho e resultados 
dos trabalhos realizados.  
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Normas Internacionais para a 
Prática Profissional de 
Auditoria Interna, publicada 
pelo The IIA, publicado em 
2012 -  

O Chefe Executivo de Auditoria deve a responsabilidade de gerenciar 
de forma eficaz a atividade de Auditoria Interna, para garantir que 
agregue valor à organização, e reportar periodicamente à alta 
administração e ao conselho sobre o propósito, a autoridade e a 
responsabilidade da atividade de Auditoria Interna e o desempenho em 
relação ao seu planejamento e sobre a conformidade com o Código de 
Ética e as Normas. De acordo com seu capítulo de Normas e Atributos, 
que o chefe executivo de auditoria deve desenvolver e manter um 
programa de avaliação e melhoria da qualidade que cubra todos os 
aspectos da atividade de Auditoria Interna, devendo comunicar os 
resultados do programa de avaliação e melhoria da qualidade à alta 
administração e ao conselho 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da pesquisa. 

 

4.1.2 Resultado das entrevistas com Equipe Estratégica 

 

Foram realizadas 5 entrevistas com integrantes da Equipe Estratégica da Auditoria 

Interna, que tiveram por objetivo identificar aspectos da auditoria de instituições 

financeiras públicas a serem contemplados em um sistema de avaliação de desempenho 

adaptado do Balanced Scorecard.  

As entrevistas foram realizadas por meio de videoconferência e presencialmente, 

de forma que as respostas fossem gravadas em mídia digital para posterior transcrição e 

análise de conteúdo para a devida caracterização temática.  

 No quadro 6 a seguir apresenta-se o perfil dos entrevistados. 

 

Quadro 6 – Perfil dos empregados entrevistados 

   Tempo (em anos) 

Entrevistado Escolaridade Formação Inst. Financeira Aud. Interna Equipe Estratégia 

E1 Pós-Graduação Ciênc. Contábeis > 30 > 15 > 5 

E2 Pós-Graduação Administração > 25 > 10 > 5 

E3 Mestrado Administração > 15 > 5 até 5 

E4 Pós-Graduação Administração > 15 > 5 até 5 

E5 Pós-Graduação Engenharia > 15 > 5 até 5 

Fonte: elaborado pelo autor a partir das entrevistas. 

 

A fim de facilitar a compreensão sobre o resultado obtido nas entrevistas, 

apresenta-se, nos quadros 7, 9, 11 e 12 a seguir, os principais trechos das respostas às 

perguntas iniciais do roteiro semiestruturado, conforme proposto na metodologia.  

Cabe registrar que alguns termos utilizados pelos entrevistados foram substituídos 

pelo pesquisador a fim evitar a identificação da Instituição Financeira sob estudo, assim 
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como manifestações repetidas foram omitidas, sem, no entanto, causar prejuízo ao 

resultado da pesquisa.  

 

Quadro 7 – Fatores e ações para criação e validação de estratégia da Auditoria 

Questão 1 - Considerando natureza da atuação da Auditoria Interna de Instituição Financeira Pública, 
quais fatores essenciais e ações necessárias para criação e validação de uma estratégia para o 
departamento? 

  
“Inicialmente, acho que seja preciso que a auditoria entenda o banco como um todo, sob suas diversas 
perspectivas, negocial, estratégica, de governança e do seu papel social. Coletar subsídios e informações 
dentro e fora da auditoria seria para sustentar a criação de uma estratégia ideal. Ouvir os órgãos públicos 
de controle e fiscalização, BACEN, nosso Conselho de Administração, o próprio Comitê de Auditoria é 
uma ação muito válida para criarmos e validarmos uma a estratégia.” 
 
“Ao criar uma estratégia para o nosso departamento de auditoria acho que seja importante ‘ter o olhar de 
fora’, ou seja, entender o que o poder público, nossos controladores, supervisores bancários e também a 
sociedade espera da Auditoria Interna. Também é importante expertise e visão estratégica dos gestores 
da auditoria para a proposição da estratégia correta, e coletar, na medida do possível, as experiências dos 
auditores executores departamento, pois são eles que estão no ‘dia-a-dia’ da atividade” 
 
“Acho que a Auditoria Interna tem que estar fortemente alinhada à estratégia do banco, e sendo ele um 
banco público, temos um compromisso com a sociedade e devemos prestar conta aos nossos supervisores 
bancários e órgãos públicos de controle. Por termos um Comitê de Auditoria que é responsável pela 
avaliação de nossa efetividade, penso que a validação da estratégia pode ser realizada por ele” 
 
 “Para se criar uma estratégia para a nossa auditoria é importante identificar os ‘gaps’ e ‘pontos de dor’ 
do nosso departamento, para que, quando identificados, fique mais simples a proposição de uma estratégia 
assertiva pela nossa Equipe Estratégica. Para isso é preciso ‘ouvir’ nossos auditores, sejam eles de 
qualquer nível hierárquico. A validação da estratégia definida deveria passar pelo nosso Auditor Geral e 
aprovada, em última instância, pelo Conselho de Administração.” 
 
“ Na minha visão, a construção de uma estratégia pra a Auditoria Interna não é um processo simples, 
ainda mais em se tratando de uma Instituição Financeira Pública, pois devemos responder à diversos 
entes, não só o Conselho de Administração, estou me referindo aos órgãos públicos de controle e 
fiscalização, Bacen, CVM, etc., devemos entender suas expectativas em relação às nossas entregas. Além 
disso, acho que a construção da estratégia deve ter um forte envolvimento dos auditores da unidade matriz, 
por causa de sua vivência e visão sistêmica do processo auditar, mas sem excluir a contribuição da Equipe 
Operacional do departamento, que é muito válida.” 
  

Fonte: elaborado pelo autor a partir das entrevistas. 

Observa-se nas respostas obtidas na entrevista, o entendimento que para a criação 

de uma estratégia para a auditoria, deva ser adotada uma visão holística do processo 

auditar, no sentido de entender as expectativas internas da Instituição Financeira Pública, 

como Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, bem como dos entes externos 

ao banco, como Órgãos Públicos de Controle e Entidades Supervisoras do Sistema 

Financeiro Nacional (BACEN, CVM)/Autorreguladoras (BSM Supervisão de Mercados 

e ANBIMA). 
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 Neste sentido, avaliando-se o resultado da frequência relativa de palavras que 

ocorreram com mais vezes no corpo textual integral das respostas à questão 1, obtidas 

pelo software IRAMUTEQ, pode-se observar no quadro 8 que o termo “entender”, no 

sentido de “obter subsídios das partes relacionadas do processo auditar” foi citada com 

relativa frequência pelos entrevistados, quando considerados as palavras mencionadas 

com frequência mínima de 5 vezes nesta questão. 

 

 Quadro 8 - Frequência relativa dos termos mais citados na questão 1  

Termos E1 E2 E3 E4 E5 

auditoria 300 272,73 153,85 76,92 62,5 

estratégia 300 181,82 307,69 307,69 125 

dever 0 0 76,92 153,85 250 

público 100 90,91 153,85 0 125 

entender 200 90,91 76,92 76,92 62,5 

departamento 100 181,82 76,92 76,92 62,5 

não 0 0 76,92 76,92 250 

auditor 0 181,82 76,92 230,77 62,5 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados do software IRAMUTEQ 

 

Ressalta-se, ainda, na visão dos entrevistados, a relevância de se ponderar as 

experiências práticas dos auditores operacionais obtidas nos trabalhos em campo, bem 

como a visão sistêmica dos auditores estratégicos, na proposição de uma estratégia para 

o departamento.  

 Desta forma, se consideradas as palavras correlatas ao termo “entender”, tais 

como “ouvir”, “feedback” e “coletar”, mencionadas nas entrevistas relacionando-se às 

manifestações dos órgãos de supervisão e controle, empregados da auditoria e unidades 

internas da Instituição Financeira, a frequência observada foi de 13 vezes, conforme 

gráfico da figura 5 a seguir: 
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Figura 5 - termos mais utilizados pelos entrevistados na questão 1  
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados do software IRAMUTEQ 

  

O resultado observado confirma, portanto, que a definição de uma estratégia para 

a Auditoria Interna está correlacionada à uma das forças competitivas do modelo 

estratégico desenvolvido por Michael Porter, e definida como “poder de barganha dos 

clientes” em sua publicação original de 1979. 

Na visão dos entrevistados fica evidente, ainda, a preocupação em se considerar-

se o aspecto público da instituição, devendo-se levar em conta o alinhamento da estratégia 

da Auditoria Interna à missão social da instituição. 

No tocante à aprovação da estratégia do departamento de auditoria, os 

entrevistados entendem que a instância ideal para sua efetivação seja o Comitê de 

Auditoria e Conselho de Administração, após ser validada internamente pelo Chefe 

Executivo de Auditoria, estando aderente aos referenciais técnicos e regramentos 

levantados na etapa anterior do estudo. 

 
Quadro 9 – Aspectos para definição de indicadores e cumprimento da estratégia 

Questão 2 - Quais aspectos devem ser considerados pela Auditoria Interna de Instituição Financeira 
Pública na proposição e acompanhamento dos indicadores para o cumprimento da sua estratégia? 

  
“O desenvolvimento de indicadores de desempenho para nossa Auditoria Interna deve ser pensado, 
principalmente, considerando a satisfação dos nossos stakeholders. Embora existam inúmeros 
indicadores possíveis de serem medidos em nosso departamento, por não sermos uma unidade negocial é 
difícil definir quais seriam os ideais e implantar uma sistemática de acompanhamento. Seria interessante 
obter uma visão geral dos empregados da Auditoria Interna, já que são eles que estão em contato diário 
com os auditados, são nossa ‘linha-de-frente’”. 
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“Por sermos parte de uma Instituição Financeira Pública temos o dever de prestar contas, não só para 
nosso chefe de departamento, mas para a sociedade como um todo, que acredito que tenha uma grande 
expectativa em relação à nossa atuação, por isso é importante definirmos indicadores para que possamos 
demonstrar nosso desempenho, e é importante que todos os auditores tenham ciência e participem desta 
construção.” 
 
“Não somos uma área de negócio, então não temos muitos indicadores triviais de resultado, devemos 
trabalhar principalmente com indicadores que tratem de atingimento de expectativa de nossas partes 
relacionadas. Entendo também, que seria importante a participação de toda a equipe da auditoria para a 
proposição de indicadores juniores, plenos, seniores, matrizes e gestores, pois cada um traria a visão de 
sua atividade. Acho que isso ia contribuir muito com o resultado. Com relação ao acompanhamento do 
cumprimento dos indicadores criados deveria ser realizado pelo Comitê de Auditoria, que foi criado para 
isso, ou seja, ser um órgão de assessoramento do CA.” 
 
“A definição de indicadores de desempenho para nosso departamento já foi experimentada algumas vezes, 
e sempre foi difícil chegar a um consenso. Não há indicadores financeiros, teríamos que medir nossa 
qualidade de reporte, se estão atendendo às expectativas do Conselho ou dos órgãos de fiscalização que 
prestamos conta. Entendo, também, que todos os empregados poderiam participar na sugestão dos 
indicadores e posteriormente validados pelo colegiado da auditoria e até pelo Comitê de Auditoria. O 
acompanhamento da evolução do desempenho deveria ser realizado pelo Chefe Executivo de Auditoria e 
reportado ao Comitê de Auditoria e Conselho de Administração, que são os grandes interessados no nosso 
desempenho.” 
 
“Eu acredito que a criação e acompanhamento de indicadores é uma forma de prestarmos conta do nosso 
desempenho para nossos stakeholders, principalmente o Conselho de Administração. A criação e desses 
indicadores deveria ser realizado no âmbito executivo da auditoria, acompanhado de perto pelo Comitê 
de Auditoria. Nosso caráter público exige essa transparência, esta prestação de contas.” 
  

Fonte: elaborado pelo autor a partir das entrevistas. 

 
De maneira análoga à questão anterior, foram argumentados aspectos relativos ao 

compromisso e necessidade da prestação de contas do desempenho da Auditoria Interna, 

reforçando sua relevância na arquitetura organizacional da empresa, especialmente em se 

tratando de uma Instituição Financeira Pública, além de ser ratificado o entendimento 

sobre a necessidade da auditoria se atentar aos direcionadores de valores considerando as 

partes interessadas do processo auditar para o processo de criação de indicadores de 

desempenho para o departamento. 

Desta forma, observando-se o resultado da frequência relativa dos termos 

utilizados pelos respondentes à questão 2,  apresentado no quadro 10, constata-se que o 

termo “expectativa”, no sentido de “considerar os interesses das partes interessadas” para 

formulação de indicadores de desempenho, foi mencionada por 4 dos 5 entrevistados e 

de acordo a frequência relativa descrita no referido quadro, em que constam todos os 

termos utilizados pelos entrevistados nesta questão por pelo menos 5 vezes. 
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Quadro 10 - Frequência relativa dos termos mais citados na questão 2  

formes E1 E2 E3 E4 E5 

auditoria 0 166,67 235,29 133,33 153,85 

dever 111,11 83,33 58,82 133,33 153,85 

comitê 0 83,33 117,65 66,67 76,92 

indicador 222,22 250 176,47 266,67 153,85 

acompanhamento 111,11 166,67 58,82 66,67 76,92 

desempenho 111,11 83,33 176,47 66,67 76,92 

expectativa 111,11 0 58,82 133,33 76,92 

não 333,33 166,67 117,65 133,33 230,77 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados do software IRAMUTEQ 

 

Caso sejam consideradas as palavras que se correlacionam ao termo 

“expectativa”, tais como “esperam” e “satisfação”, mencionadas nas entrevistas e 

utilizadas no sentido de atender interesse das partes interessadas da auditoria, a frequência 

observada foi de 9 vezes, conforme gráfico da figura 6 a seguir: 

 

 
Figura 6 - termos mais utilizados pelos entrevistados na questão 2  
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados do software IRAMUTEQ 

 

O resultado aqui observado vai ao encontro dos das conclusões obtidas por 

Erasmus e Coetzee (2018), em que para se demostrar os valores efetivamente agregados 

pela atividade de auditoria para todas as suas partes interessadas no processo, é necessário 

que, primeiramente, a Auditoria Interna compreenda as percepções das partes sobre os 

direcionadores mais importantes sobre a efetividade do seu departamento.  
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Os resultados corroboram também, o entendimento de Feizizadeh (2012) quando 

demonstrou que para a Auditoria Interna lançar mão da ferramenta Balanced Scorecard, 

no intuito de demonstrar sua efetividade, faz-se necessário que sejam avaliados 

principalmente indicadores relacionados às expectativas dos seus stakeholders. 

Ainda no que se refere aos aspectos para definição e acompanhamento dos 

indicadores de desempenho da Auditoria Interna, pode-se observar relatos que enfatizam 

a importância da participação de todos os auditores do departamento, no sentido de dar-

lhes conhecimento e envolvê-los no compromisso de cumprirem as metas de desempenho 

a serem desenvolvidas. 

Este posicionamento dos entrevistados está alinhado ao entendimento de Kaplan 

e Norton (1997), em que as iniciativas locais de melhoria ficam alinhadas aos fatores 

globais de sucesso organizacional, no sentido que, a partir do momento em que todos os 

funcionários compreendem os objetivos e medidas de alto nível, eles se tornam capazes 

de estabelecer metas locais que apoiem a estratégia global da unidade de negócios. 

Em relação à validação e reporte dos indicadores de desempenho da Auditoria 

Interna, não foram levantadas hipóteses para eventual participação de entidades externas 

à Instituição Financeira, ficando este processo restrito aos órgãos de governança internos 

da instituição, neste caso, o Comitê de Auditoria e Conselho de Administração. 

  

Quadro 11 – Partes interessadas do processo auditar 

Questão 3 - Considerando as partes interessadas no processo auditar de uma Auditoria Interna de 
Instituição Financeira Pública, quem são e quais são suas expectativas em relação ao trabalho da 
auditoria? 

 
“Existe um estigma do serviço público burocrático e ineficiente, o que não pode nos atingir. Nós estamos 
inseridos em um ambiente de negócios muito competitivo e em constante transformação, os nossos 
‘acionistas’ querem sempre uma resposta rápida sobre os riscos e potenciais prejuízos. Do mesmo jeito, 
os nossos supervisores bancários vão exigir uma resposta da nossa Auditoria Interna na mesma velocidade 
e qualidade de qualquer outro banco, e o mesmo se aplica às expectativas dos órgãos públicos de controle 
e fiscalização.” 
 
“Devemos mostrar para nossas partes interessadas que estamos atuando de forma preditiva, por exemplo, 
não adianta chegar ao Conselho de Administração com uma ‘notícia velha’, aí o prejuízo já pode ter se 
configurado. Além disso, eles querem receber um material conclusivo da auditoria, querem saber nossa 
opinião sobre um fato, não apenas apresentar um fato em si.” 
 
“Nosso primeiro compromisso é com o Conselho de Administração, entendo que somo como um guardião 
da estratégia e missão e papel social da empresa, ou seja, eles querem ser avisados, de maneira rápida, se 
identificamos algum desvio em nossos trabalhos de auditoria, para que possam tomar as medidas 
corretivas certas.”. 
 
“Acho que tanto o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, quanto os órgãos de supervisão e 
controle querem receber nossos reportes de maneira rápida e antes que alguma ocorrência grave aconteça. 
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Eles querem reportes bem sustentados por meio de relatórios claros e consistentes. Apesar de não sermos 
uma unidade negocial temos que mostrar nossos resultados positivos com os recursos que detemos.” 
 
“Eu percebo que os órgãos de supervisão e de controle nos enxergam como se fossemos um ‘braço’ deles, 
estão sempre solicitando nossos trabalhos de auditoria, querem saber o resultado dos nossos trabalhos. 
Eles querem trabalhos bem estruturados, relatórios bem escritos e uma visão bem aprofundada da 
Auditoria Interna. Somos uma instituição pública, como qualquer outro empregado do banco, temos um 
compromisso com a sociedade, devemos ter eficientes, zelarmos pelos nossos gastos para que sejam 
alocados da melhor forma possível.” 
  

Fonte: elaborado pelo autor a partir das entrevistas. 

 
Nas declarações apresentadas pelos entrevistados percebe-se especial atenção 

dada ao Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, que conforme demonstrado 

na pesquisa documental, possuem vinculação direta conforme exigência legal e 

normativa, e em segundo lugar, Entidades Supervisoras do Sistema Financeiro Nacional 

e Órgãos Públicos de Controle, que por sua vez, se utilizam constantemente das 

informações produzidas pela Auditoria Interna. 

Sendo assim, observando-se o resultado da frequência dos termos utilizados pelos 

entrevistados na questão 3,  apresentado na representação gráfica denominada “nuvem de 

palavras” do software IRAMUTEQ na figura 7, em que os termos moires constituem-se 

daqueles repetidos com maior frequência pelos entrevistados, constata-se que os órgãos 

como “conselho de administração”, “comitê de auditoria”, “órgãos de controle” e 

“entidades de supervisão” foram mais lembrados que as unidades auditadas e seus 

gestores, que se quer aparecem na representação gráfica produzida pelo sistema. 

 

 
Figura 7 – nuvem de palavras mais respondidas na questão 2  
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados do software IRAMUTEQ 
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Neste sentido, no material didático proposto sugere a inclusão das Entidades 

Supervisoras do Sistema Financeiro Nacional/Autorreguladoras e Órgãos Públicos de 

Controle, de maneira segmentada, dentro da perspectiva dos Clientes onde constam as 

unidades auditadas, a fim de destacar sua relevância e fomentar a criação de indicadores 

de desempenho específicos para o atingimento de suas expectativas. 

Cabe registrar que Ziegenfuss (2000) e Frigo (2014), em seus trabalhos de 

desenvolvimento de um Balanced Scorecard para a Auditoria Interna, revela que as 

unidades auditadas eram a principal parte interessada no processo auditar, ou seja, as 

medidas de performance na perspectiva de cliente deveriam se relacionar às expectativas 

dos gestores auditados. 

 As respostas obtidas à esta questão revelam, no entanto, que as unidades 

auditadas da Instituição Financeira Pública, apesar de serem partes interessadas nos 

trabalhos de auditoria, não recebem o mesmo destaque se comparadas às expectativas das 

Entidades de Supervisão e Órgãos Públicos de Controle.  

Frigo (2014) propõe em sua adaptação do Balanced Scorecard para a Auditoria 

Interna, a substituição da perspectiva “Financeira” para “Comitê de Auditoria/Conselho 

de Administração” identificando-os como principais stakeholders do processo auditar, 

conforme como corroborado nas respostas obtidas na pesquisa, o que, portanto, será 

adotado no material didático proposto. 

A adaptações das perspectivas são apoiadas pelos criadores do Balanced 

Scorecard, de modo que, segundo Kaplan e Norton (1997) as quatro perspectivas 

consagradas da ferramenta, quais sejam, Financeira, Clientes, Processos Internos e 

Aprendizado/Crescimento, têm se mostrado adequadas em diversas empresa e setores, no 

entanto devem ser consideradas apenas com um modelo, não uma “camisa-de-força”, não 

existindo um teorema matemático segundo o qual as quatro perspectivas sejam 

necessárias e suficientes. 

No que se refere às expectativas das partes interessadas, o resultado sugere que o 

principal fator considerado pelos entrevistados relaciona-se à qualidade da entrega da 

auditoria por meio dos seus reportes, bem como a rapidez na identificação dos achados 

de auditoria, conforme também apresentado no gráfico produzido pelo software 

IRAMUTEQ na figura 7. 
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Quadro 12 – Aspectos essenciais para criação de valor para partes interessadas 

Questão 4 - Quais aspectos internos da Auditoria Interna de Instituição Financeira Pública essenciais para 
promoverem a criação de valor para as suas partes interessadas? 

 
 “Nossos melhores recurso são os próprios auditores, por isso acho que a qualificação profissional seja 
um fator essencial para criação de valor para nossas partes interessadas. Por isso as ações educacionais 
são tão importantes. Um sistema de auditoria ágil e moderno também contribuem para nossos resultados 
entregues.” 
 
“Acho que a qualificação do auditor seja o aspecto mais essencial, além disso a ‘vivência’ dele contribui 
bastante, seja no planejamento dos trabalhos, seja na sua execução. A experiência do auditor é muito 
importante, facilita muito a identificação dos riscos e dos achados de auditoria.” 
 
“Termos nossos papéis e responsabilidades bem definidos, nossos processos mapeados contribuem muito 
para o fluxo dos nossos trabalhos, torna nosso trabalho mais ágil e reflete no bom resultado. Aliado a isso, 
o conhecimento dos auditores, sem dúvida, promove criação de valor.” 
 
“A auditoria precisa atuar de forma rápida, termos uma comunicação ágil. Precisamos ter uma boa 
estrutura de pessoal, com profissionais bem treinados. Acho que esse seja o principal fatora para 
realizarmos criação de valor. Os auditores precisam ter o conhecimento aprofundado, não nos processos 
auditados, mas também nas melhores técnicas de auditoria.” 
 
“Nossos relatórios (reportes), seja para quem for, são nossa ‘vitrine’. Bons relatórios são compostos de 
achados relevantes, com uma escrita clara e objetiva. Os auditores devem ser assertivos. A receita para 
isso é a capacitação dos empregados, em todos os níveis. Os auditores devem ser referência em qualidade” 
  

Fonte: elaborado pelo autor a partir das entrevistas. 

 
As repostas obtidas neste questionamento foram uniformes no sentido de 

reconhecer aspectos relativos ao conhecimento dos auditores, ou seja, valorizaram a 

capacitação e o capital intelectual dos empregados, como fator preponderante para criação 

de valor para as partes interessadas do processo auditar, que refletem na qualidade dos 

reportes emitidos pelo departamento. 

Nota-se, portanto, conforme apresentado no quadro 13, que o resultado das 

frequências relativas obtido por meio do software IRAMUTEQ, aplicado aos corpos 

textuais das respostas à questão 4, o termo “conhecimento” foi um dos mais citados, 

quando consideradas as todas as palavras ditas com frequência mínima 5.  

Além disso, quando consideradas as palavras similares ao termo “conhecimento”, 

tais como “qualificação”, “capacitação” e “experiência”, também mencionadas nas 

entrevistas, a frequência observada foi de 13 vezes, conforme gráfico da figura 8. 

As manifestações demonstraram, também, a importância dada a aspectos relativos 

à operacionalização e fluxo das atividades de auditoria, tendo sido valorizados, 

principalmente, e a tempestividade de entregas realizadas pela a auditoria, além do 

mapeamento de processos e da produção dos reportes de auditoria.  
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Desta forma, quando avaliadas as frequências relativas das respostas, observa-se 

que o termo “tempestivo” ocorreu para todos os entrevistados quando respondiam a este 

questionamento, conforme descrito no quadro 13. Ademais, quando conjugado aos 

termos similares “ágil”, “antecipar” e “eficiente”, a frequência observada é de 15 

ocasiões, conforme representado no gráfico da figura 8. 

 

Quadro 13 - Frequência relativa dos termos mais citados na questão 4  

formes E1 E2 E3 E4 E5 

auditoria 111,11 153,85 0 187,5 0 

importante 111,11 76,92 0 62,5 200 

conhecimento 111,11 0 111,11 125 100 

muito 0 153,85 111,11 62,5 200 

precisar 111,11 153,85 333,33 312,5 0 

bom 111,11 153,85 111,11 62,5 200 

tempestivo 111,11 76,92 111,11 62,5 100 

auditor 333,33 230,77 222,22 125 200 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados do software IRAMUTEQ 

 

 
Figura 8 - termos mais utilizados pelos entrevistados na questão 4  
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados do software IRAMUTEQ 

 

Os resultados aqui encontrados ficam evidenciados, também, por meio da análise 

de similitude dos termos mais frequentes obtidos nas respostas, conforme representação 

gráfico da figura 9 fornecida pelo software IRAMUTEQ, em que os termos relacionados 

ao “conhecimento” e “tempestivo” encontram-se fortemente relacionados à atuação do 
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auditor na criação de valor para as suas partes interessadas, de acordo com as respostas 

obtidas na questão 4. 

 

 
Figura 9 – análise de similitude dos termos respondidos na questão 4  
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados do software IRAMUTEQ 

 

Este resultado ratifica, portanto, os achados de Albrecht et al. (1988), Mihret e 

Yismaw (2007), e Arena e Azzone (2009), os quais sustentam que a efetividade da 

Auditoria Interna é sustentada, principalmente, pelas qualificações do auditor interno, por 

suas relações organizacionais e por características internas do departamento relativas ao 

processo auditar.   

Neste sentido, para a definição das perspectivas do Balanced Scorecard a serem 

compreendidos no material didático para desenvolvimento dos indicadores, foi proposta 

a manutenção das perspectivas “Aprendizado e Crescimento” e “Processos Internos”, 

corroborando com as propostas apresentadas por Ziegenfuss (2000) e Frigo (2014), de 

modo a integrar as duas outras perspectivas definidas anteriormente: “Conselho de 

Administração/Comitê de Auditoria” e “Clientes” subdivididos nos subgrupos 

“Entidades Supervisoras/Autorreguladoras e Órgãos Públicos de Controle” e “Unidades 

Auditadas”. 
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Finalizadas as etapas de análise dos resultados da pesquisa documental e da 

entrevista realizada com a Equipe Estratégica da Auditoria Interna foi construído o 

material didático apresentado nas figuras 10 e 11 para a definição dos indicadores de 

desempenho para Instituição Financeira Pública sob estudo, que foi testado no capítulo 

4.2 a seguir. 
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Figura 10 – Material Didático - fluxograma  
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa 
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Figura 11 – Material Didático – passo a passo 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos resultados da pesquisa 
 

MATERIAL DIDÁTICO  

  DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA A AUDITORIA INTERNA 

PASSO A PASSO 

 

1ª FASE – Construção da Estratégia 

1.1 Etapa de Coleta de subsídios para Estratégia 

1.1.1 Construção da Matriz SWOT a partir de questionário eletrônico aplicado às Equipes Operacional 

e Estratégica da Auditoria Interna (conforme roteiro proposto no Apêndice A) 

1.1.2 Coleta de Expectativas das Entidades de Supervisão e Órgãos de Controle  

1.1.3 Coleta de Expectativas do Comitê de Auditoria e Conselho de Administração da Instituição 

Financeira 

1.1.4 Entrevista com auditores da Equipe Estratégica da Auditoria Interna (conforme roteiro proposto 

no Apêndice B)  

1.2 Etapa de Validação e Aprovação da Estratégia da Auditoria Interna 

1.2.1 Construção de uma estratégia de atuação para a Auditoria Interna para validação pelo Chefe 

Executivo de Auditoria, baseada nas informações e dados coletados na etapa anterior 

1.2.2 Submissão da Estratégia da Auditoria para aprovação pelo Comitê de Auditoria e Conselho de 

Administração da Instituição Financeira. 

 

2ª FASE – Definição dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho 

2.1 Etapa de Coleta de subsídios para definição dos Indicadores 

2.1.1 Execução de dinâmica brainstorming com empregados das Equipes Operacional e Estratégica da 

Auditoria Interna, para coleta de sugestões de Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho 

considerando a Missão e Estratégias definidas para o setor. 

2.1.2 Seleção primária dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho sugeridos na etapa 

anterior. 

2.1.3 Priorização dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho selecionados na etapa 

anterior por meio da aplicação de um questionário eletrônico com a Equipe Estratégica da Auditoria Interna 

(conforme roteiro proposto no Apêndice D). 

2.1.4 Balanceamento dos Indicadores de Desempenho selecionados, de forma a contemplar os princípios 

definidos pelo Balanced Scorecard e as seguintes perspectivas: “Conselho de Administração/Comitê de 

Auditoria”; “Clientes” subdivididos nos subgrupos “Entidades Supervisoras/ Órgãos Públicos de Controle” 

e “Unidades Auditadas”; “Aprendizado e Crescimento”; e “Processos Internos” 

2.2 Etapa de Validação e Aprovação dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho 

2.2.1 Proposição dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho selecionados após o 

balanceamento para validação pelo Chefe Executivo de Auditoria 

2.2.2 Submissão dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho validados para aprovação 

pelo Comitê de Auditoria e Conselho de Administração da Instituição Financeira. 
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4.2 DEFINIÇÃO DE INDICADORES 

 

Cabe inicialmente registrar que o intuito deste tópico não destina a avaliar a 

característica ou atributo dos indicadores finais definidos na metodologia proposta, e sim 

a aplicabilidade do material didático produzido na etapa anterior. 

Neste sentido, embora o nome da Instituição Financeira esteja sendo preservado, 

determinados dados e respostas obtidas por meio dos questionários e entrevistas, que 

eventualmente revelem informações sigilosas ou possam, de alguma forma, revelar a 

identidade da instituição pesquisada, foram propositalmente omitidos, sem comprometer 

os resultados do presente trabalho. 

  

4.2.1 Proposição da Estratégia 

 

Utilizando-se do material didático construído, a primeira etapa da definição dos 

indicadores de desempenho para a Auditoria Interna foi a proposição de uma estratégia 

para o departamento. 

Para tanto, foi aplicado um questionário eletrônico com toda Equipe Operacional 

e Estratégica da auditoria para a construção de uma matriz SWOT. 

A pesquisa eletrônica resultou em 650 respostas totais para forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, que foram consolidadas (agrupando as respostas coincidentes) 

resultando em 135 indicações, conforme apresentado no quadro 14 a seguir: 

 

Quadro 14 – Resultado consolidado Análise SWOT 

Atributo Indicações totais Indicações consolidadas 

Forças 282 27 

Fraquezas 195 63 

Oportunidades  81 16 

Ameaças 92 29 

TOTAL 650 135 

 Fonte: elaborado pelo autor a partir do questionário. 

 

As indicações obtidas foram avaliadas e tratadas a fim de se identificar as forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças que melhor representassem o cenário interno e 
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externo nos quais a Auditoria Interna da Instituição Financeira estivesse inserida, o que 

resultou na construção da seguinte matriz representada no quadro 15. 

 

         Quadro 15 – Resultado Matriz SWOT 

FORÇAS: 
● Grau de escolaridade da equipe 
● Tempo de experiência da equipe 
● Multidisciplinariedade da equipe 
● Acesso irrestrito a informações 
● Engajamento dos empregados 
● Capilaridade de atuação 

FRAQUEZAS: 
● Sistema de auditoria obsoleto (TI) 
● Falha na integração entre trabalhos 
● Auditoria eletrônica incipiente 
● Comunicação deficiente entre unidades da 
Matriz e Regionais 
● Ausência de setor estruturado de inteligência 

OPORTUNIDADES: 
●Vinculação direta ao Conselho de 
Administração 
●Mandato de relacionamento com Órgãos de 
Controle e Fiscalização 
●Cenário externo de fortalecimento da 
governança 
●Política de consequências da Instituição 
●Existência de Instituto de Auditores Internos 
forte e reconhecido internacionalmente (IIA) 

AMEAÇAS: 
●Restrição orçamentária para capacitação 
●Ausência mapeamento dos processos da 
Instituição 
●Programas de incentivo ao desligamento – 
perda do conhecimento 
●Constantes alterações na direção / estratégia 
da Instituição 
●Imagem destorcida do auditado em relação 
aos auditores (punitiva) 

         Fonte: elaborado pelo autor a partir do questionário. 

No que se refere à execução da etapa coleta de subsídios com entes externos ao 

departamento de auditoria, a etapa foi suprimida da presente pesquisa em razão do tempo 

necessário para se protocolar e avaliar a pesquisa sobre expectativa com as diversas partes 

interessadas no processo auditar, tais como Diretorias, Conselho de Administração, 

Comitê de Auditoria e Órgãos Públicos de Controle e Entidades de 

Supervisão/Autorregulação Bancária. 

Em uma etapa seguinte, o pesquisador aplicou o questionário estruturado sugerido 

no apêndice B com 5 empregados da Equipe Estratégica da auditoria a fim de coletar 

subsídios para construção da estratégia para o departamento. 

Confrontando-se o resultado obtido na análise SWOT do departamento e na 

aplicação do questionário acima descrito, e com a colaboração de integrantes da equipe 

da Auditoria Interna foi definido que a estratégia seria pautada nos tópicos da Eficiência 

e da Excelência Operacional, que resultou na seguinte proposta de declaração estratégica 

para o departamento: 

“Atuar de maneira integrada e tempestiva, emitindo reportes relevantes, 
oportunos e efetivos às partes interessadas do processo auditar, por meio de trabalhos 

de auditoria reconhecidos pela eficiência e pela atuação especializada de auditores 
devidamente capacitados.” 
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4.2.2 Definição de Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho 

 

Uma vez estabelecida a estratégia para o departamento de auditoria, a fase 

seguinte consistiu na definição dos Objetivos Estratégicos e seus respectivos Indicadores 

de Desempenho. 

Para tanto, o pesquisador reuniu 42 empregados da Auditoria Interna, composta 

por integrantes da Equipe Estratégica e operacional, e apresentou uma palestra sobre 

estratégia empresarial e os conceitos do Balanced Scorecard. 

Em sequência, os empregados participaram de uma atividade dinâmica com 

duração total de 50 minutos, que utilizou a técnica de brainstorming por meio da 

aplicação do questionário contido no apêndice C. Nesta atividade os participantes foram 

instruídos a apresentarem o maior número de propostas possíveis de Objetivos 

Estratégicos e seus possíveis Indicadores de Desempenho considerando a missão e 

estratégia definidas para o departamento de auditoria. 

Posteriormente, foi realizada uma seleção primária dos dados coletados na 

atividade anterior, na qual foram excluídas objetivos e indicadores repetidos ou que 

tenham sido classificados pelo pesquisador como destoante do escopo definido na 

pesquisa. Neste sentido, foram selecionados, ao todo, 26 Objetivos Estratégicos e seus 

respectivos Indicadores de Desempenho, para que posteriormente fossem submetidos à 

fase de priorização de indicadores, que consistiu na aplicação de um questionário 

eletrônico direcionado à Equipe Estratégica da Auditoria Interna, adaptado de Niven 

(2005), e descrito no apêndice D do presente estudo. 

O referido questionário teve por objetivo classificar: a aderência dos Objetivos 

Estratégicos e Indicadores de Desempenho propostos à estratégia da auditoria e da 

Instituição Financeira; suas aplicabilidades e relevâncias, por meio de um formulário no 

qual os respondentes deveriam classificar tais quesitos, em uma escala de 1 a 10, em que 

o menor valor representava “discordo totalmente” e o maior “concordo totalmente”. 

Terminada a fase de priorização dos indicadores foi realizado o balanceamento 

dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho selecionados anteriormente, a 

fim de adequá-los às premissas do Balanced Scorecard descritos por Niven (2005), no 

qual o termo “balanced” (equilibrado) do Balanced Scorecard é um conceito central da 

ferramenta, que se relaciona a três setores: 
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 Equilíbrio entre os indicadores de sucesso financeiro e não financeiro, para 

superar as deficiências na confiança da utilização exclusiva nas medidas 

financeiras de desempenho; 

 Equilíbrio entre os componentes internos e externos da organização, 

reconhecendo a importância de se balancear as necessidades dos clientes e 

acionistas com as necessidades dos funcionários e processos internos na 

implementação da estratégia. 

 Equilíbrio entre os indicadores de resultado e de tendência da estratégia, 

sendo que o primeiro expressa o desempenho passado, representado, por 

exemplo, pela satisfação do cliente ou as vendas, muito embora sejam 

objetivas e acessíveis, não possuem o poder de previsão. Os indicadores de 

tendência são os motivadores do desempenho que levam à obtenção dos 

indicadores de resultado, como por exemplo, o indicador de “entregas 

pontuais” representa um indicador de tendência para a mediação do resultado 

referente à satisfação do cliente. 

 

Desta forma, seguidos as etapas propostas no material didático, chegou-se à 

definição dos seguintes Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho para o 

departamento de Auditoria Interna sob estudo: 

 
 
Quadro 16 - Indicadores da Perspectiva Conselho de Administração / Comitê de Auditoria 
  Balanceamento 

Objetivo Estratégico Indicador de Desempenho 
Financeiro / 
Não-
Financeiro 

Internos / 
Externos 

Resultado / 
Tendência 

Reduzir eventuais perdas e 
prejuízos financeiros da 
Inst. Financeira 

Valor recuperado/prejuízo 
financeiro evitado resultante de 
trabalho de auditoria 

Financeiro Externo Resultado 

Aumentar a interação com o 
Conselho de Administração 

Nº de requisições de trabalhos 
de auditoria pelo CA 

Não-
Financeiro 

Externo Tendência 

Melhorar satisfação do 
Comitê de Auditoria 

Escore de satisfação do Comitê 
de Auditoria 

Não-
Financeiro 

Externo Resultado 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do resultado da pesquisa 
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Quadro 17 - Indicadores da Perspectiva Entidades de Supervisão e Órgãos de Controle 
  Balanceamento 

Objetivo Estratégico Indicador de Desempenho 
Financeiro / 
Não-
Financeiro 

Internos / 
Externos 

Resultado / 
Tendência 

Ampliar cobertura do 
acompanhamento das 
recomendações dos Órgãos 
Públicos de Controle e 
Entidades de 
Supervisão/Autorregulação 

Índice de acompanhamento das 
recomendações dos Órgãos de 
Controle e Entidades de 
Supervisão/Autorregulação 

Não-
Financeiro 

Externo Resultado 

Aumentar o nível de 
satisfação do BACEN 

Escore de autoavaliação da 
Auditoria Interna baseado em 
resultado obtido no Sistema de 
Avaliação de Risco e Controle 
do BACEN 

Não-
Financeiro 

Externo Resultado 

Aumentar a interação com 
os Órgãos Públicos de 
Controle 

Nº de solicitação de acesso a 
trabalhos da Auditoria Interna 
pelos Órgãos de Controle 

Não-
Financeiro 

Externo Tendência 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do resultado da pesquisa 
 
 
Quadro 18 - Indicadores da Perspectiva Unidades Auditadas 

  Balanceamento 

Objetivo Estratégico Indicador de Desempenho 
Financeiro / 
Não-
Financeiro 

Internos / 
Externos 

Resultado / 
Tendência 

Aumentar o nível de 
satisfação da Diretoria da 
Instituição Financeira 

Escore de pesquisa de 
satisfação com Diretorias da 
Instituição Financeira 

Não-
Financeiro 

Externo Resultado 

Aumentar o índice de 
recomendações de auditoria 
implementadas pelas 
Unidades Auditadas 

Nº recomendações 
implementadas / nº total de 
recomendações avaliadas 
(follow-up) 

Não-
Financeiro 

Externo Resultado 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do resultado da pesquisa 
 
 
 
Quadro 19 - Indicadores da Perspectiva Processos Internos 
  Balanceamento 

Objetivo Estratégico Indicador de Desempenho 
Financeiro / 
Não-
Financeiro 

Internos / 
Externos 

Resultado / 
Tendência 

Reduzir o custo dos trabalhos 
de auditoria 

Custo por hora do trabalho de 
auditoria (incluído 
transporte/diárias)  

Financeiro Interno Resultado 

Ampliar o cumprimento do 
planejamento de auditoria 

nº de trabalhos executados do 
planejamento/ nº de trabalhos 
planejados 

Não-
Financeiro 

Interno Resultado 

Reduzir o número de 
trabalhos entregues com 
atraso 

nº de trabalhos entregues com 
atraso/ nº total de trabalhos 

Não-
Financeiro 

Interno Resultado 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do resultado da pesquisa 
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Quadro 20 – Indicadores da Perspectiva Aprendizado e Crescimento 
  Balanceamento 

Objetivo Estratégico Indicador de Desempenho 
Financeiro / 
Não-
Financeiro 

Internos / 
Externos 

Resultado 
/ 
Tendência 

Desenvolver e manter 
profissionais qualificados 

Nº de auditores com 
certificações elencadas pela 
auditoria 

Não-
Financeiro 

Interno Tendência 

Elevar nível de capacitação 
profissional do departamento 

Nº de horas de treinamento por 
auditor 

Não-
Financeiro 

Interno Tendência 

Manter profissionais 
experientes 

Média anos de atuação dos 
auditores 

Não-
Financeiro 

Interno Tendência 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do resultado da pesquisa 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho teve por objetivo avaliar como o departamento da Auditoria Interna 

de uma Instituição Financeira Pública poderia desenvolver Indicadores de Desempenho 

para avaliação e acompanhamento de sua performance, baseando-se nos princípios do 

Balanced Scorecard, de forma que buscou-se elaborar um material didático para 

desenvolvimento desses indicadores. 

Neste sentido, o tema proposto foi aprofundado por meio de um levantamento 

literário de estudos antecedentes que versaram sobre a avaliação de performance dos 

departamentos de Auditoria Interna e seus respectivos procedimentos. Além disso foi 

realizada uma pesquisa sobre a legislação e regramentos que envolvem a atuação da 

Auditoria Interna especialmente nas instituições financeiras, com o propósito de se 

estabelecer o referencial teórico para este estudo. 

Por meio de uma análise estatística, fornecida pelo software IRAMUTEQ, foram 

analisados os conteúdos textuais de entrevistas realizadas com 5 empregados da Equipe 

Estratégica da Auditoria Interna de uma Instituição Financeira Pública, de forma a avaliar 

fatores críticos para proposição de uma Estratégia para o departamento de auditoria, bem 

como para o desenvolvimento e acompanhamento de Indicadores de Desempenho para o 

setor 

Considerando a pergunta problema do trabalho de “como o departamento da 

Auditoria Interna de uma Instituição Financeira Pública pode desenvolver indicadores de 

desempenho para avaliação e acompanhamento de sua performance”, o estudo 

primeiramente ratificou a viabilidade da aplicação dos princípios do Balanced Scorecard 

em sua metodologia.  

Posteriormente, foi apresentado um material didático para desenvolvimento de 

indicadores no qual deve ser adotada uma visão holística do processo auditar, no sentido 

de entender as expectativas internas da Instituição Financeira Pública bem como dos entes 

externos ao banco, tendo sido sugeridas a adoção de 4 perspectivas essenciais, quais sejam 

“Aprendizado e Crescimento”, “Processos Internos”, “Conselho de 

Administração/Comitê de Auditoria” e “Clientes” subdivididos nos subgrupos 

“Entidades Supervisoras/Autorreguladoras e Órgãos Públicos de Controle” e “Unidades 

Auditadas”. 
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Ainda respondendo à pergunta problema, para o desenvolvimento dos Indicadores 

de Desempenho a Auditoria Interna deve ponderar as experiências práticas dos auditores 

operacionais obtidas nos trabalhos em campo, bem como a visão sistêmica dos auditores 

estratégicos para a proposição de uma estratégia adequada com seus respectivos objetivos 

e indicadores. 

Além disso, para o desenvolvimento desses indicadores, o departamento de 

Auditoria Interna deve focar-se na qualidade das suas entregas realizadas meio dos seus 

reportes, bem como na tempestividade da identificação dos achados de auditoria, e para 

tanto, deve avaliar questões relacionadas, principalmente, ao conhecimento e capacitação 

dos auditores, além de aspectos relativos à operacionalização e fluxo das atividades do 

setor, no sentido de conferir tempestividade as suas entregas 

Por fim, o material didático para desenvolvimento de indicadores de desempenho 

para Auditoria Interna com princípios do Balanced Scorecard, produzido pelo presente 

estudo, foi testado e resultou na indicação de 14 Objetivos Estratégicos e seus respectivos 

Indicadores de Desempenho para a Instituição Financeira Pública sob estudo. 

Para estudos futuros, sugere-se a aplicação da metodologia aplicada no trabalho 

nos demais departamentos de uma organização que também enfrentam dificuldade em 

aferir seus resultados, a fim ampliar a discussão sobre a viabilidade em propor um 

material didático para desenvolver indicadores de desempenho, baseado nos princípios 

do Balanced Scorecard. 

  Sugere-se também a utilização de uma metodologia diversa à aplicada no presente 

trabalho a fim de ratificar as premissas utilizadas na construção do material didático 

proposto, tais como: instâncias de validação, perspectivas do Balanced Scorecard 

elencadas, e determinação de aspectos mais relevantes. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Questionário análise SWOT 

 

Prezado(a) Colega da Auditoria 

Você está sendo convidado a participar da presente pesquisa que tem por objetivo coletar 

subsídios para construção de uma estratégia para departamento de Auditoria Interna. 

Uma das fases desta construção compreende a aplicação da técnica “Análise SWOT”, 

uma ferramenta comumente utilizada para realização de análise de cenários, podendo ser 

adotada como base para gestão e planejamento estratégico de uma empresa ou 

departamento. 

A Análise SWOT, acrônimo formado pelas palavras Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), busca identificar 

variáveis do ambiente interno e externo da organização/departamento para avaliação 

do seu posicionamento e sua capacidade de atuação.  

Neste sentido, a presente pesquisa eletrônica tem por objetivo identificar as Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças associadas às atividades da Auditoria Interna, 

por meio da formulação de 4 questões a serem respondidas a seguir: 

 

1) Identificação de FORÇAS: 

Quais características positivas INTERNAS que a Auditoria Interna detém e pode explorar 

para o alcance de sua Missão e Visão?  

 

2) Identificação de FRAQUEZAS: 

Quais características negativas INTERNAS que a Auditoria Interna enfrenta e que podem 

restringir o alcance de sua Missão e Visão?   

 

3) Identificação de OPORTUNIDADES: 

Quais características do ambiente EXTERNO, não controláveis pela Auditoria Interna, 

com potencial para ajudá-la a alcançar sua missão e visão?  

 

4) Identificação de AMEAÇAS: 

Quais características do ambiente EXTERNO, não controláveis pela Auditoria Interna, 

podem impedi-la de alcançar sua missão e visão? 
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Apêndice B – Roteiro básico de entrevista para definição da estratégia 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 
 

Este formulário de pesquisa destina-se a identificar uma estratégia de atuação para a 
Auditoria Interna e faz parte do projeto de pesquisa realizada pelo auditor Daniel Toller 
Janini, em seu curso de Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

As respostas apresentadas serão tratadas sob sigilo, de modo que a identidade do 
participante será preservada, e terão uso exclusivo para o projeto de pesquisa mencionado. 

1) Em sua opinião, qual o tipo de atuação a Auditoria Interna deve adotar (qual deve ser 
o nosso “negócio”)? 

2) Como podemos agregar valor ao processo auditar? 
3) Quem são nossos clientes no processo auditar? 
4) Quais são nossas propostas de valor para os nossos clientes-alvo (o que entregamos 

de valor)?  
5) Quais capacidades são essenciais para agregar valor ao nosso processo?  
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Apêndice C –Brainstorming – Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho 

Prezado(a) Colega da Auditoria 

Você está sendo convidado a participar da atividade brainstorming que faz parte do 

projeto de pesquisa realizada pelo auditor Daniel Toller Janini, em seu curso de Mestrado 

Profissional em Controladoria e Finanças da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Esta dinâmica consiste em propor o maior número possível de Objetivos Estratégicos 

e Indicadores de Desempenho para a Auditoria Interna desta Instituição Financeira 

Pública, considerando a Missão e Estratégia definidas para o departamento. 

1) Perspectiva do Conselho de Administração / Comitê de Auditoria 

Objetivo Estratégico Indicador de Desempenho 

  

 

2) Perspectiva das Entidades de Supervisão/Autorregulação Bancária e Órgãos Públicos 

de Controle 

Objetivo Estratégico Indicador de Desempenho 

  

 

3) Perspectiva das Unidades Auditadas 

Objetivo Estratégico Indicador de Desempenho 

  

 

4) Perspectiva dos Processos Internos 

Objetivo Estratégico Indicador de Desempenho 

  

 

5) Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

Objetivo Estratégico Indicador de Desempenho 
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