
Curso de auditoria de controles 
internos baseados na gestão 

integrada de riscos no Setor Público

TRT/7

Objetivo Geral

I. Apresentar os conceitos básicos de gestão de riscos e
controles internos para alcance dos objetivos
organizacionais, a partir do framework COSO I e COSO II;

II. Apresentar um método de planejamento de auditoria,
elaborado a partir da identificação dos Macroprocessos
da Organização e dos riscos e controles envolvidos.

Conceitos Básicos



Conceitos Básicos

Objetivos

Conceitos Básicos

• O que se estabelece para ser alcançado.

Objetivos

Conceitos Básicos

Riscos



Conceitos Básicos

Riscos

Possibilidade de ocorrência de um
evento que tenha impacto no
atingimento dos objetivos da
organização

Conceitos Básicos

Controles

Conceitos Básicos

Controles

Conjunto de regras, procedimentos, diretrizes,
protocolos, rotinas de sistemas informatizados,
conferências e trâmites de documentos e
informações, entre outros, operacionalizados de
forma integrada, destinados a enfrentar os riscos e
fornecer segurança razoável de que os objetivos serão
alcançados



Qual é o objetivo da gestão de 
riscos?

Permitir o tratamento adequado dos eventos
(riscos e oportunidades), melhorando a
capacidade de construir valor, proporcionando
serviços mais efetivos, eficientes e eficazes,
considerando também valores como equidade e
justiça.

Evolução Histórica: Controle & RiscoEvolução Histórica: Controle & Risco

Evolução Histórica: COSO (1992)



Evolução Histórica: COSO (1992)
Estrutura Integrada

Evolução Histórica: COSO II ERM (2004)

Evolução Histórica: COSO I 
(atualização 2013)



Fonte: Adaptado ROAC
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Avaliação 
de Riscos 

Objetivos

Componentes

Evolução Histórica: COSO II ERM

Liderança
para Risco

Pessoas

Processos
de Gestão
de Riscos

Parcerias

Políticas e 
Estratégias 
para Risco

Eficácia
da gestão
de riscos

Resultados

CAPACIDADES RESULTADOS

INOVAÇÃO E APRENDIZADO

Avaliação da maturidade da gestão de 
riscos – TCU/2012



Objetivos
Objetivos Estratégicos

Objetivos

Objetivos Táticos & Operacionais

Objetivos

Objetivos de Comunicação



Objetivos

Objetivos de Conformidade

Quais riscos afetam as Organizações?

• Estratégicos 

• Imagem

• Operacionais 

• Financeiros

• Tecnologia da 
Informação

• De regulação

• Ambientais

• Pessoas

• Informações

Riscos Estratégicos

• Mudanças nos rumos da economia

Taxas de juro, inflação, câmbio

• Mercado

Mudanças de hábitos e preferências dos consumidores

• Sociais

Mudanças demográficas ou socioeconômicas



Riscos de Imagem

• Exposição negativa na mídia

• Exposição negativa em redes sociais

Riscos Operacionais

• Competitividade

Qualidade, prazo, preço

• Físicos

Segurança Patrimonial (incêndio, 
segurança)

Do trabalho (acidentes, ocupacionais)

• Contratuais

Fornecedores

Riscos Financeiros

• Fluxo de caixa

• Endividamento

• Fraudes

• Ativos



Riscos de TI

• Evolução da Tecnologia

Tecnologia defasada, errada

Ausência de competência

• Riscos Físicos

Falhas de equipamentos

Falhas no fluxo de dados

Riscos de Regulação

• Novas leis

• Não estar de acordo com a legislação

Riscos - Meio Ambiente

• Descumprimento da legislação ambiental

Licenças ambientais, requisitos de 
segurança

• Acidentes que impactem o meio ambiente

Derramamento de óleo, vazamento de 
produtos tóxicos



Riscos – Pessoas

• Falhas humanas

• Saída de pessoas chave

Riscos – Informação

• Vazamento de informações chave

Inteligência e contra inteligência

• Perda de informações e conhecimento

Ausência de processos de armazenamento

Falhas no armazenamento

Categoria de Riscos

Tipos
Natureza dos Riscos

Estratégico Operacional Financeiro
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Ambiental

Social

Tecnológico
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Riscos que afetam o Setor Público

• Mudanças no cenário econômico

Redução da arrecadação

• Desvios de recursos

• Deficiências na inovação e introdução de 

novas tecnologias

• Inconsistência de programas e projetos

Não resolvem os problemas

Resultados não esperados

Riscos que afetam o Setor Público

• Falhas na regulação de serviços ou atividades

Danos ambientais

Danos econômicos

• Na execução de projetos

Demora

Custos excedidos

• Nos serviços prestados

Falta de capacidade para atender a demanda

Qualidade insuficiente

Fonte: (NAO, 2000)

• Processo de busca, reconhecimento e descrição de
riscos (ISO 31000)

• Envolve a identificação de fontes de risco, eventos, suas
causas e suas consequências potenciais.

• Um princípio que não pode ser esquecido na
identificação de riscos é que eles se relacionam com os
objetivos da organização, do processo, do projeto etc.

• A identificação de riscos pode basear-se em dados
históricos, análises teóricas, opiniões de pessoas
informadas e especialistas, e nas necessidades das
partes interessadas.

Causa Evento Consequência

Conceito de identificação de riscos



RISCO

Componentes do Risco

Fontes de Risco

Vulnerabilidades

CAUSA

Incidente

Irregularidade

EVENTO

Impacto em 
um objetivo

Ganho/Perda

CONSEQUÊNCIA

Por que identificar riscos?

Se
• riscos são eventos que podem impactar os objetivos 

da organização; e

• importa assegurar que objetivos sejam alcançados

Então
• deve-se adotar medidas para lidar com riscos

• Porém como não se pode lidar com aquilo que não se 
conhece, riscos devem ser identificados!

Como identificar riscos?

• De que estamos falando?

Aumentar as chances de sucesso de um projeto?

Melhorar a gestão de um departamento?

Defender a imagem da Instituição?

Reduzir custos?

Aprimorar a qualidade de atendimento ao público?

• Antes de partir para a identificação de riscos, deve-
se ter em mente o objetivo que se deseja alcançar!



Como identificar riscos?

• A identificação de riscos requer:

a identificação de eventos indesejados

suas causas

suas consequências em termos de 
impactos no objetivo

• Uma maneira de representar graficamente 
um risco é por meio da técnica bow tie

(gravata borboleta).

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Controle

Controle

Controle

Controle

Controle

Controle

Consequência
1

Evento
Indesejado

Consequência
2

Consequência 
3

Representação de um risco 
usando bow tie

Termos relativos ao Risco

Evento
• Um evento é um incidente ou ocorrência proveniente de

fontes internas ou externas que afeta a implementação da
estratégia ou a realização de objetivos (INTOSAI GOV
9130/2007, p. 12, item 2.3.2).

• Quando se diz que "risco é a possibilidade de algo acontecer e
ter um impacto nos objetivos", esse algo é o evento potencial,
que pode ser positivo ou negativo (ISO 2.1, NT. 3).

• Um evento pode consistir em alguma coisa não acontecer (ISO
2.17, NT. 2).

• Algo acontecido = incidente, ocorrência, acidente (ISO 2.17).
Um risco do projeto que já ocorreu também pode ser
considerado um problema (PMBOK).



Causas do risco

• Condições que dão origem à possibilidade de um 
evento acontecer.

• Causas também são chamadas fatores de riscos e 
podem ter origem no ambiente externo ou 
interno à organização.

CAUSA = fontes de risco + Vulnerabilidades

CAUSA = fontes de risco + Vulnerabilidades

• Fonte de risco: elemento que, individualmente ou 
combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem 
ao risco:

pessoas

processos

sistemas

Infraestrutura física/organizacional

tecnologia (de produto ou de produção)

eventos externos (não gerenciáveis)

• Vulnerabilidade: inexistências, inadequações ou 
deficiências em uma fonte de risco.

Riscos - Causas

Fator de 
Risco

Vulnerabilidade

Pessoa Baixa capacitação, desmotivada, estressada, 
negligente, corrupta, etc.

Processo Ineficiente, mal estruturado, redundante , 
imaturo,  etc.

Sistema Obsoleto, incompatível, sem documentação, 
baixa segurança, etc.

Tecnologia Ultrapassada, alto custo, baixa acessibilidade, 
alta complexidade, etc.

Infraestrutura Inadequada, inacessível, ineficiente, precária, 
etc.

Evento 
Externo

Desastre ambiental, crise econômica, 
influência política, etc.



Resultado de um evento sobre os objetivos

Dimensões de 

impacto:

- Prazo (cronograma)

- Financeira 

($custo/receita)

- Qualidade

- Escopo

- Imagem ou reputação

Estratégicos

Operacionais

Comunicação

Conformidade

Riscos

Processo de Avaliação de Risco do COSO:

Identificar
Riscos

Desenvolver
Critérios de
Avaliação

Avaliar
Riscos

Avaliar a
Interação 

dos Riscos

Priorizar
Riscos

Responder
ao Risco

Avaliação do Risco

Riscos
Identificando o Risco

Brainstorm

Mapeamento de Processos

Método Delphi

Matriz SWOT



Riscos

Identificando o Risco

A identificação de riscos requer:

A identificação de eventos indesejados

Suas causas

Seus efeitos em termos de impactos nos 
objetivos

Riscos
Consequência

Riscos

Sintaxe para a descrição de riscos

Devido a <CAUSAS/FONTES>, poderá acontecer
<DESCRIÇÃO DA INCERTEZA>, o que poderá levar a
<DESCRIÇÃO DO IMPACTO/CONSEQUÊNCIA/EFEITO>
impactando no/na <DIMENSÃO DE OBJETIVO
IMPACTADA>



Riscos

Exemplo 1 de descrição de risco

Devido à falta de conhecimento do manual por
parte do servidor responsável, o sistema de
monitoramento do cumprimento de
recomendações – SISTEMA MONITOR – poderá
não ser alimentado adequadamente, o que
poderá levar a direção da organização a tomar
decisões com base em informações imprecisas
e/ou equivocadas, implicando em uma aplicação
ineficiente dos recursos do órgão.

Riscos

Exemplo 2 de descrição de risco

Objetivo: apresentar propostas para licitações até as datas
fixadas em editais. Contexto: depende de cotações de preços de
fornecedores.

Causa/Fonte: não entrega de cotações de preços por parte de
fornecedores.

Evento: não participação da empresa em licitações.

Consequência: interrupção de atividades.

Descrição do risco: Devido a não entrega de cotações de
preços por parte de fornecedores, poderá acontecer a não
participação da empresa em licitações, o que poderá levar a
interrupção de atividades, impactando no custo e nas
despesas fixas.

Avaliação de Riscos

• Um risco é avaliado em termos de
probabilidade de ocorrência e de impacto
sobre os objetivos

• A mensuração da probabilidade de
ocorrência está ligada a uma investigação
das causas do risco.

• O dimensionamento do impacto está
ligado às consequências do risco.

• Quanto maior a probabilidade e maior o
impacto, maior é o nível do risco

Nível do Risco = Probabilidade x Impacto



Por que avaliar riscos?

• Porque

A organização está exposta a uma grande 
quantidade de riscos; e

Não existem recursos (tempo, dinheiro, 
pessoas) para lidar com todos os riscos 
identificados.

• Então

Deve-se concentrar recursos para lidar com os 
riscos que mais podem impactar os objetivos 
da organização. 

Avaliação de Riscos

•Quantitativa

Seguros, crédito, processos 

amplamente conhecidos

•Qualitativa

Processos em que não é possível a 

análise de probabilidades em termos 

quantitativos

Critérios para avaliação de riscos

• Para determinar os níveis de risco, é preciso 
definir escalas para estimar a probabilidade e o 
impacto, bem como estabelecer quando a 
combinação desses dois fatores representa um 
risco baixo, médio, alto, etc.

• A seguir, são exemplificadas escalas qualitativas 
para auxiliar na estimativa de probabilidades e 
impactos de eventos, bem como uma matriz 
Impacto x Probabilidade, definindo níveis de risco 
decorrentes da combinação desses dois fatores.



Escala de Probabilidade
Exemplo Qualitativo

Descritor Descrição
Nível

Muito

Baixa

Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação

do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a

manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência...
1

Baixa

Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de

sua de ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do

processo...
2

Média

Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém

constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria dos

gestores e operadores do processo...

3

Alta

Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou conhecida

em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é

amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo...

4

Muito 

Alta

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira

assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo

claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o 

processo...

5

Avaliação Qualitativa da Probabilidade

Nível Descritor
Probabilidade 

de Ocorrência
Risco

1 Raro Muito baixa

Sistemas tecnológicos são paralisados por

períodos prolongados em razão da ação

terrorista ou outras ações deliberadas

2 Improvável Baixa

Desastre natural ou evento de terceiros

(por exemplo, serviços públicos) requer a

adoção do plano de continuidade dos

negócios

3 Possível Moderada
Hackers burlam nossa segurança de

informática

4 Provável Elevada

Pessoal interno usa os recursos da

organização para acessar informações

indevidas na internet

5 Quase certo Muito elevada

Pessoal interno usa os recursos da

organização para  enviar mensagens

pessoais

Escala de Impactos

Nível Descritor Descrição

1
Muito

Baixo

Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da 

organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos (de prazo, 

custo, qualidade, escopo, imagem etc.) relacionados ao atendimento de 

metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes 

interessadas (clientes internos/externos, beneficiários).

2 Baixo
Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da 

organização, causando impactos pequenos nos objetivos (...)

3 Médio

Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos,

programas ou processos..., causando impactos significativos nos objetivos 

(...), porém recuperáveis.

4 Alto

Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos da 

organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos 

(...).

5
Muito 

Alto

Paralisação de operações, atividades, projetos, programas ou processos da 

organização, causando impactos irreversíveis nos objetivos (...).



Objetivo: Gerenciar os materiais perigosos de acordo com as exigências estaduais e 

federais

Risco Unidade de medição

Liberação imprevista de 

material perigoso

Horas de produção perdidas; Custos de contenção de material; Tempo 

perdido por causa de danos pessoais; Indenização e custos relacionados.

Nível Medidas Impacto relativo

1 Insignificante
Nenhum incidente digno de nota; Perda mínima de horas de produção; 

Nenhum dano pessoal

2 Secundário
1-2 acidentes relatáveis; Materiais contidos no próprio local  pelo pessoal

Efeito inferior a 5% das horas diárias de produção; Nenhum dano pessoal 

ou danos  pessoais muito pequenos

3 Moderado
Vários incidentes relatáveis; Material contido no próprio local com ajuda 

externa; Efeito entre 5% e 20% das horas diárias de produção; 

Necessidade de tratamento médico externo.

4 Muito Grande

Evento relatável de grande monta. Material liberado no meio ambiente, 
porém se efeitos prejudiciais reais ou percebidos; Perda significativa de 
produção – entre 30% e 100% horas diárias de produção; Necessidade 
limitada de assistência de internação.

5 Catastrófico

Inúmeros eventos relatáveis de grande monta ou um único evento 
catastrófico;  Material liberado no meio ambiente com efeito prejudicial 
significativo,  exigindo recursos expressivo de terceiros; Perda substancial 
da capacidade de produção – superior a dois dias de horas de produção; 
Danos pessoais significativos.

Critérios de Avaliação de Risco

Legenda

ProbabilidadeExtremo

Alto

Médio 1 2 3 4 5

Baixo
Muito 

Baixa
Baixa Média Alta

Muito 

Alta

Im
p

a
ct
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5
Muito 

Alto
5 10 15 20 25

4 Alto 4 8 12 16 20

3 Médio 3 6 9 12 15

2 Baixo 2 4 6 8 10

1
Muito 

Baixo
1 2 3 4 5

Classificação de Riscos

A B C D E

Severidade

IV 2 3 4 5 5

III 1 2 3 4 5

II 1 1 2 3 4

I 1 1 1 2 3

Frequência

Severidade Frequência Risco

I - Desprezível A - Extremamente Remota 1 - Desprezível

II - Marginal B - Remota 2 - Menor

III - Crítica C - Improvável 3 - Moderado

IV Catastrófica D - Provável 4 - Sério

E - Frequente 5 - Crítico



Riscos
Outras Visões do Nível de Risco

Riscos
Decompondo a Probabilidade

A probabilidade da materialização de um risco
depende da correlação entre as
vulnerabilidades e as ameaças presentes no
processo.

Riscos
Alta Vulnerabilidade & Alta Ameaça



Riscos
Alta Vulnerabilidade & Baixa Ameaça

Riscos
Alta Vulnerabilidade & Baixa Vulnerabilidade

Riscos
Baixa Vulnerabilidade & Baixa Ameaça



Riscos

Outra Visão do Nível de Risco: Persistência do Impacto

Riscos

Risco Inerente

Riscos

Risco Residual

É o risco remanescente após a adoção de medidas
de resposta ao risco



Riscos

Risco Inerente

É o risco intrínseco à atividade que está
sendo realizada, está presente no estado
atual das coisas, antes da adoção de
medidas de resposta ao risco

Riscos
Risco Residual

Riscos
Respostas ao Risco

Aceitar Mitigar

Compartilhar Evitar



Riscos
Respostas ao Risco

São as ações gerenciais que possam reduzir a
probabilidade de ocorrência de um risco e/ou seu
impacto

Riscos
Respostas ao Risco – Controles Associados

Aceitar Mitigar

Compartilhar Evitar

Respostas aos riscos

Aceitar

Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade

ou o grau de impacto dos riscos. Aceitar indica que o risco

já esteja dentro das tolerâncias, mas deve ser monitorado

para garantir que permaneça nos níveis aceitáveis.

Mitigar

São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o 

impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos. Tipicamente, 

esse procedimento abrange qualquer uma das centenas 

de decisões do negócio no dia-a-dia.

Compartilhar

Redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela

transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do

risco, como a terceirização de uma atividade.

Evitar

Implica em descontinuar as atividades que geram esses

riscos. Evitar sugere que nenhuma opção de resposta

tenha sido identificada para reduzir o impacto e a

probabilidade do risco a um nível aceitável.



Riscos
Apetite ao Risco

Riscos

Apetite ao Risco

Nível de risco que uma organização está disposta a 
aceitar

Riscos
Apetite ao Risco – Visão Separada

OK OK

Fora do apetite! Fora do apetite!



Controles Internos

O Processo de Controle Interno

Abordagem sistemática e disciplinada:

É um processo integrado

É executado por pessoas

Auxilia o alcance de objetivos

Oferece segurança razoável

Princípios para Controle Interno eficaz

Ambiente de 
Controle

Avaliação de 
Riscos

1. Demonstrar comprometimento com
integridade e valores éticos
2. Exercer responsabilidades de supervisão da
governança
3. Estabelecer estruturas, atribuir autoridade e
responsabilidades
4. Demonstrar comprometimento com
competência
5. Reforçar a accountability

6. Especificar objetivos adequadamente
7. Identificar e analisar riscos
8. Avaliar riscos de fraude
9. Identificar a avaliar as mudanças significativas



Princípios para Controle Interno eficaz

Atividades de 
Controle

Informação & 
Comunicação

Atividades de 
Monitoramento

10. Selecionar e desenvolver atividades
de controle
11. Selecionar e desenvolver atividades
gerais de controle sobre TI
12. Implantar através de políticas e
procedimentos

13. Usar informações relevantes
14. Comunicar internamente
15. Comunicar externamente

16. Realizar avaliações contínuas e/ou
separadas
17. Avaliar e comunicar deficiências

Limitações à eficácia do Controle Interno

Desafios ao Processo de Controle Interno

• Falta de consciência (cultura) sobre a necessidade
de gerenciar riscos por meio de controles internos
e outras respostas

• Resistência de unidades organizacionais e pessoas

• Falta de documentação de atividades/processos
(políticas, manuais, normas, fluxos)

• Falta de conhecimento do negócio da organização
e de seu ambiente interno e externo (contexto no
qual os objetivos são buscados).



Classificação dos Controles Internos
Quanto ao momento (oportunidade)

Classificação dos Controles Internos
Quanto ao aspecto controlado (natureza do 

controle)

Classificação dos Controles Internos
Quanto à amplitude



Classificação dos Controles Internos
Quanto à origem

Classificação dos Controles Internos
Quanto à função

PREVENTIVO

DETECTIVO

COMPENSATÓRIO

Classificação dos Controles Internos
Quanto ao nível de abrangência

Nível entidade

Nível atividade



Responsabilidade dos Gestores e da 
Auditoria Interna



Responsabilidade dos Gestores e da 
Auditoria Interna

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. (IIA)

Avaliação X Consultoria

Consultoria:
NÃO é cogestão e 

depende de 
provocação

Avaliação de Controles 

Processos/atividades

Estruturas e sistemas 
de controle interno



Avaliação do sistema de controle

• Avaliar as condições estruturais do controle 
do órgão, entidade, etc.

Coso, questionário

• Escolha de um arcabouço para análise

Questionário

• Análise dos resultados 

Como os auditores avaliam 

controles?

Abordagem Inversa

Exames 
Substantivos

Falhas 

Encontradas

Recomendações 
para controles a 
partir das falhas

Riscos já 
materializados



Avalição de controles - Processo
• Identificar os principais macroprocessos da unidade;

• Avaliar quais os processos apresentam maior risco;

• Mapear (elaborar o fluxograma do processo);

Atividades

• Identificar o risco inerente; 

• Verificar que tipo de controle existe para tratar o 
risco;

• Desenhar o procedimento necessário para testar a 
aderência ao controle;

• Avaliar a aderência, o custo-benefício do controle ou 
propor medidas de controles no caso da sua 
inexistência.

Avaliação do controle interno

• Identificar os riscos 

• Identificar os controles existentes

• Avaliar os procedimentos em vigor quanto à 
confiança

• Verificar se o sistema está sendo aplicado 

• Reportar falhas observadas

• Oferecer recomendações

Para cada atividade

• Identificar o risco inerente;

• Verificar que tipo de controle existe parar 
tratar o risco; 

• Desenhar o procedimento necessário para 
testar a aderência ao controle; 

• Avaliar a aderência, o custo-benefício do 
controle ou propor medidas de controle no 
caso da sua inexistência.



Como Avaliar Controles?

Atividade Risco
Controle

Identificado
Procedimento Avaliação

Teste de Aderência

Risco da Auditoria

Qualquer evento que possa vir a prejudicar o

auditor na emissão de uma opinião fidedigna a

respeito da situação avaliada, impedindo, assim, o

alcance pleno dos objetivos da auditoria.

IIA

PLANEJAMENTO DA 
AUDITORIA



“2201 – Considerações sobre o Planejamento
No planejamento dos trabalhos de auditoria, os auditores internos
devem considerar:

Os objetivos da atividade que está sendo revisada e os
meios pelos quais a atividade controla o seu desempenho;

Os riscos significativos para a atividade, seus objetivos,
recursos e operações e os meios pelos quais o impacto
potencial dos riscos é mantido em um nível aceitável;

A adequação e a eficácia dos processos de gerenciamento
de riscos e controle da atividade, comparativamente a uma
estrutura ou modelo de controle compatível;

As oportunidades para se fazer melhorias significativas nos
processos de gerenciamento de riscos e controle da
atividade”

ND 2201 das IPPFs do IIA

O PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 
NAS NORMAS

As normas estabelecem que o auditor deve
CONHECER:

A Organização e seus Ambientes
Os principais riscos envolvidos
Os controles internos para enfrentar os
riscos

ESTUDAR, ESTUDAR E ESTUDAR MAIS...

(GAO; IIA e INTOSAI)

REQUISITO PARA O PLANEJAMENTO

ETAPAS DO PLANEJAMENTO  AUDITORIA 
(COM BASE NAS NORMAS)

Conhecimento da organização e identificação dos 
Macroprocessos

Seleção do Objeto da Auditoria  (Macroprocesso 
que será auditado)

Definição de: Objetivos, Escopo, Questões de  
Auditoria e Plano de Trabalho

Elaboração dos Papéis de Planejamento



PLANEJAMENTO

Por que partir dos Macroprocessos?

Existem para gerar valor e propiciar o alcance dos
objetivos da organização

Demonstram a essência e a forma de atuação da
organização
Modernamente estão sendo definidos no
planejamento estratégico (alinhados à Missão,
Visão e Objetivos)
Agregam grandes conjuntos de processos e
atividades da organização
Falhas provavelmente irão comprometer o alcance
dos objetivos da organização

PLANEJAMENTO

Direcionar a atuação para macroprocessos/processos com  
riscos residuais mais significativos

Alinhamento com as prioridades estratégicas da Organização
(riscos que possam afetar objetivos e respectivos controles)

Maior otimização da atividade de auditoria

Maior ganho operacional (aumenta eficácia e eficiência)

Reduzir o Risco da Auditoria

Agregar valor, focando no que efetivamente é mais  
importante para a Organização (Abordagem Top-down)

Porque a auditoria deve conhecer os riscos e controles 
envolvidos nos Macroprocessos?

ETAPA I

CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E  
IDENTIFICAÇÃO DOS 
MACROPROCESSOS



CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E
IDENTIFICAÇÃO DOS MACROPROCESSOS

Nas Normas:

Para que a auditoria alcance seu objetivo principal
(agregar valor) e se proceda a um planejamento
alinhado a esse objetivo, a primeira etapa a ser vencida
pela equipe de auditoria é ter um conhecimento
necessário da Organização e de seus Ambientes,
principalmente o de Controle Interno.

(ND 2200 das IPPFs e ISSAI 100/45)

CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E  IDENTIFICAÇÃO 
DOS MACROPROCESSOS

ALGUNS EXEMPLOS DE PERGUNTAS INICIAIS QUE  O AUDITOR 
NECESSITA OBTER RESPOSTAS:
Qual o motivo da existência da Organização?

Quais as suas principais finalidades?

Em que contexto (econômico, social, político, etc..) ela está
inserida ?

Quais os principais eventos (internos e externos) que podem
afetá-la?

Quais os objetivos estratégicos que ela necessita alcançar?

Quais os macroprocessos que a compõem e que subsidiam
de forma direta no alcance dos objetivos estratégicos (OS
MAIS RELEVANTES)?

Ela gere recursos? Arrecada recursos? Se sim, quais os
valores envolvidos?

CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E
IDENTIFICAÇÃO DOS MACROPROCESSOS

ALGUMAS FONTES DE INFORMAÇÕES:
Planejamento Estratégico

Constituição Federal

Orçamentos

Normas legais que regem o Setor

Normas legais de criação da Organização

Regimento Interno

Relatório de Gestão da Organização

Informações fornecidas pela unidade/entidade, por requisição ou não do 
auditor

Conhecimento acumulado pelos auditores em

decorrência de auditorias anteriores

Documentos que expressem a relação do macroprocesso  com as prioridades 
de governo, etc.



CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E  
IDENTIFICAÇÃO DOS MACROPROCESSOS

EXEMPLOS DE MACROPROCESSOS

CGU

TCU

Avaliação da Execução de Programas de  
Governo

Avaliação da Gestão dos Administradores

Ações Investigativas

Orientação Preventiva aos Gestores

Auxílio ao Congresso Nacional

Promoção da Transparência e do 
Controle     Social

Controle Direto

Aperfeiçoamento da Administração Pública

CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E  IDENTIFICAÇÃO 
DOS MACROPROCESSOS

EXEMPLOS DE MACROPROCESSOS

BNB

IBGE

Desenvolvimento de Estratégia de Mercado  
e Empresarial

Desenvolvimento e Gestão de Produtos e  
Serviços

Desenvolvimento e Gestão de Negócios

Operacionalização de Produtos e Serviços

Produção de Informações 
Geocientíficas

Produção de Informações Estatísticas

Gestão de TI e Comunicações

ETAPA II - SELEÇÃO DO OBJETO DA 
AUDITORIA



SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA

Selecionar, metodologicamente, dentre
várias opções (macroprocessos), aquela que
será a prioridade para a Auditoria (REDUZIR
O RISCO DA AUDITORIA) .

Nas Normas:

A seleção do objeto da auditoria deve ser baseado em
um método, considerando: avaliação preliminar de
possíveis riscos e dos controles internos, além de
priorizar macroprocessos/processos mais fortemente
relacionados aos Objetivos Estratégicos da Organização.

(Item 6.13 do GAO)

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA

Nas Normas:

“O executivo chefe de auditoria deve
estabelecer um planejamento baseado em
riscos para determinar as prioridades da
atividade de auditoria, de forma
consistente com as metas da Organização.”

(ND 2010 das IPPFs do IIA)
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Nas Normas:

“O planejamento dos trabalhos da atividade de
auditoria interna deve ser baseado em uma avaliação
de riscos documentada, realizada pelo menos
anualmente.”

(ND 2010.A1 das IPPFs do IIA)

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA
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Nas Normas:

“No planejamento de uma auditoria normalmente
deve-se seguir os procedimentos: compilar
informações sobre a entidade auditada e sua
organização, a fim de avaliar os riscos e determinar a
relevância dos assuntos a serem auditados.”

(3.1.4 do Código de Ética e Normas de Auditoria da INTOSAI)

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA
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SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA

Nas Normas:
“ Há uma variedade de modelos de risco para auxiliar o

executivo chefe de auditoria. A maioria dos modelos de
risco utiliza fatores de risco, tais como:

• impacto, probabilidade, materialidade, liquidez de
ativos, competência gerencial,

• Qualidade e aderência aos controles internos, grau
de mudança ou de estabilidade,

• tempo desde a última auditoria e os resultados dos
últimos trabalho de auditoria.”

(Orientação Prática 2010-1 das  IPPFs do IIA)

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA



Segundo as Normas:

1. Organização com maturidade quanto à Gestão de Riscos e
Controles Internos (Processos implementados
metodologicamente e aceitáveis):

Auditoria com Base em Riscos

2. Organização ainda não alcançou maturidade quanto à
Gestão de Riscos e Controles Internos (Processos ainda não
implementados metodologicamente ou não aceitáveis pela
auditoria):

Fomentar (inclusive por meio de avaliações) e Auxiliar

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA
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SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA

Quando a Organização não possuir uma
estrutura de gestão de riscos implementada,
o IIA recomenda que se “utilize o próprio
julgamento da auditoria, quanto aos riscos”, é
o chamado levantamento preliminar, que
será aprimorado na medida em que as
equipes aprofundarem o conhecimento da
organização (ambientes) e de seus
macroprocessos.

(ND 2010 das IPPFs)
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RED FLAGS (Bandeiras Vermelhas)
Baixa qualidade dos controles internos da Organização

Clima ético fraco

Falta de capacitação do corpo técnico

Falta de competência e integridade da administração e do  
pessoal

Segregação de Funções Inadequada

Alto grau de complexidade

Alto volume de transações em dinheiro

Linhas de atuação não claras e não documentadas

Monitoramento deficiente da Alta Administração

Etc.

1. OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA
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1 – Rodovia (Macroprocesso)
Objetivo da “Rodovia”: pessoas e bens transitarem em 

segurança

A – Com Estrutura de Gestão de Riscos:

Após conhecer/entender e avaliar se o processo de 

gestão de  riscos  é  metodologicamente  aceitável, 

atuar  nos riscos residuais mais relevantes

B – Sem Estrutura de Gestão de Riscos:

Levantar fluxo e riscos (preliminarmente) e  atuar 

naqueles  mais significativos (Julgamento da Auditoria).

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA –
Exemplos Genéricos de abordagem da Auditoria
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Construir uma “Matriz de Risco”, com base em
critérios de materialidade, relevância e
vulnerabilidade (criticidade)

Selecionar o(s) macroprocesso(s) que serão objeto
de atuação

Matriz de Risco da Organização X Matriz de Risco
da Auditoria
Gestão de Risco da Auditoria

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA  –
Proposta de Metodologia Segunda às Normas
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Macroprocesso 1

Macroprocesso 2

Macroprocesso 3

Risco Aceitável

Risco Improvável

Risco de Baixo Impacto

Risco Moderado

Cisne-Negro

Comedor de Recurso

Risco Grave

Risco Grave

Risco Crítico

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA  –
Sugestão de Matriz da Auditoria
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EIXO Y: IMPACTO - IMPORTÂNCIA DO  MACROPROCESSO
NA ORGANIZAÇÃO (=INTERESSE  PÚBLICO)

Materialidade:

• Valores orçamentários e extra orçamentários envolvidos
Relevância:
• Macroprocesso é Fim ou Meio?
•  Macroprocesso é Complexo?
• Macroprocesso envolve riscos à imagem da Organização no 

Brasil ou no Exterior?
• Macroprocesso envolve riscos ao patrimônio da 

Organização?
• Macroprocesso envolve riscos à continuidade dos negócios 

da Organização?
• Macroprocesso envolve riscos à integridade de pessoas?

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA  –
Sugestão de Matriz da Auditoria
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EIXO X : PROBABILIDADE (=VULNERABILIDADE)
Como o auditor avalia os Controles Internos no âmbito do  
Macroprocesso?

Recursos Humanos: Capacitados? Quantidade Suficiente?

Qual a maturidade da gestão de riscos?

Existem Procedimentos para Segurança da Informação?

Existem indícios de problemas/irregularidades (Red Flags)?

Em trabalhos anteriores, foram identificadas irregularidades?

Como responder a primeira questão?

Lembrar que a INTOSAI e o IIA estabelecem que “O auditor,
ao definir a extensão e o escopo da auditoria, deve
examinar e avaliar a confiabilidade do controle interno”

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA  –
Sugestão de Matriz da Auditoria
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IMPORTANTE!!!!

Os critérios não necessariamente se adequam
a todas as Organizações. A cada trabalho, a
equipe de auditoria deve avaliar a necessidade
de customização.
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Para priorizar (selecionar) o macroprocesso
considerar:

- A matriz construída (Risco Moderado; Cisne 
Negro;  Comedor de Recursos; Risco Grave e Risco 
Crítico) e

- Outros fatores existentes: competências,
habilidades e conhecimentos dos auditores;
trabalhos de outros Órgãos (TCU, MPF, PF, etc.);
questões internas da Organização que afetam o
macroprocesso; etc.

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA  –
Priorização dos Macroprocessos
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MACROPROCESSO COM IMPORTÂNCIA (RISCOS)  
ENVOLVIDOS ELEVADOS E ALTA VULNERABILIDADE

MAIOR PROBABILIDADE DE SER SELECIONADO PELA  
AUDITORIA

ATENÇÃO: Ocorrência de “Baixo Risco” para a Auditoria
não significa que o Macroprocesso nunca será
examinado!!!!!!!!!

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA  –
Lógica da Matriz
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De acordo com as normas  internacionais de 
auditoria, os  riscos envolvidos nos  
macroprocessos e a avaliação dos  controles 
internos são  informações básicas e  
necessárias para o planejamento  de uma 
auditoria

SELEÇÃO DO OBJETO DA AUDITORIA  –
RESUMINDO



ETAPA III

OBJETO, ESCOPO, QUESTÕES DE 
AUDITORIA  E PLANO DE TRABALHO
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O auditor deverá desenvolver e documentar um
planejamento para cada trabalho de auditoria,
incluindo os objetivos, o escopo, o prazo e a
alocação de recursos do trabalho.

(ND 2200 das IPPFs do IIA e ISSAI 100/45)

1. OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

801. OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

Nas Normas:

objetivo deve refletir os resultados da avaliação
preliminar dos riscos relevantes (ND 2210.A1 das IPPFs)

o auditor, para definir objetivo e escopo da auditoria,
deve ter o conhecimento do funcionamento do
macroprocesso (6.15 do GAO)

a identificação preliminar de possíveis riscos relativos ao
macroprocesso é pré-requisito para que a equipe possa
definir os objetivos e o escopo da auditoria (ISSAI
36/300 da INTOSAI)

o escopo deve ser suficiente para alcançar os objetivos
do trabalho de auditoria (ND 2220 das IPPFs do IIA),
devendo incluir considerações a respeito de sistemas,
registros, pessoal e propriedades físicas relevantes (ND
2220.A1 das IPPFs do IIA)
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Resumindo...

Objetivo da Auditoria:
mais geral

focado nos riscos e controles identificados

indica o que a equipe quer alcançar ao final do trabalho

Escopo:
delimita o campo de atuação do auditor (extensão do

trabalho)

definem-se áreas, controles, sistemas, operações realizadas
em dado espaço de tempo, unidades a serem visitadas, etc.

1. OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

821. OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

Para definição de Objetivo e Escopo sugere-se:

1. Partir da matriz de risco da auditoria 
construída na fase anterior

2. Construir o fluxo de funcionamento do 
macroprocesso para entender melhor como ele 
funciona

3. Identificar com maior clareza os riscos 
relevantes e os Controles Chave (Key Controls)
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DICA!!!!

PARA DEFINIR SE O RISCO É RELEVANTE
RESPONDER A SEGUINTE PERGUNTA?

Caso o risco se materialize, o impacto no alcance
dos objetivos do macroprocesso (e,
consequentemente, da Organização) é elevado?
E/OU afetaria a imagem da Organização?

1. OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA



841. OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA -
Esquema da Etapa

Identificar  
preliminarmente  
os riscos  
relevantes a  
partir do fluxo  
do        
macroprocesso

Definir os  
Objetivos da  
Auditoria, com 
base  nos riscos 
e  controles  
identificados  
(Avaliação de  
Controle 
Interno  a nível 
de  
macroprocesso)

Definir o  
Escopo de  
Auditoria, 
que  deve ser  
suficiente 
para  
satisfazer aos  
Objetivos da  
Auditoria
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Riscos  Elevados

Controles Fortes  e/ou 
Adequados

Objetivo da  
Auditoria tende a  

não focar esses  
controles ou focar  
com escopo e/ou  

extensão de  
procedimentos  
mais reduzido

Controles Fracos  
e/ou Inadequados

Objetivo da  
Auditoria tende a  

focar esses  
controles com  
escopo e/ou  
extensão de  

procedimentos  
mais ampliado

Controles Fracos e Irregularidades

Auditoria Interna e Controles Internos

1. OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA -
Atuação da Auditoria frente aos Controles
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Macroprocesso do BB – Tecnologia da Informação
Escopo: procedimentos, métodos e técnicas de identificação, de

avaliação, de tratamento e de monitoramento de riscos
praticados pela área de TI; visão dos gestores de TI em relação a
esses procedimentos; como as ações de respostas aos riscos são
aprovadas pelas áreas de negócio nas aquisições de TI e como os
riscos assumidos pela área de TI são comunicados às partes
interessadas; papéis e responsabilidades relativos aos riscos de
TI e como é feito o monitoramento da execução das ações de
respostas aos riscos pela área de TI.
Objetivo da Auditoria: avaliar as práticas adotadas pela

instituição assegurando a entrega de resultados de TI alinhados
aos objetivos de negócio da instituição, para gerenciar os riscos
de TI existentes e para realizar contratações de TI orientadas a
resultados. ( Relatório do Acórdão TCU 1.059/2014-Plenário)

1. OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA -
EXEMPLOS
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São balizadores para manter a equipe focada nos Objetivos  
(tratadas principalmente pelo GAO)

Macroprocesso do BB – Tecnologia da Informação
A instituição adota processos e práticas que garantam
alinhamento entre a TI e o negócio?
A instituição dispõe de mecanismos adequados para analisar
benefícios esperados dos investimentos em TI, gerenciar
custos e acompanhar os resultados esperados do setor de TI?
A entrega de resultados é executada mediante adequada
gestão de riscos de TI?

(Relatório do Acórdão TCU 1.059/2014-Plenário)

2. QUESTÕES DE AUDITORIA
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Metodologia (e Técnicas)

Procedimentos

Critérios

Planejamento Operacional

3. PROGRAMA DE TRABALHO 
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Ao determinar a extensão dos procedimentos,
o auditor considera:
A significância da área que está sendo 
auditada.
A avaliação do gerenciamento de risco da 
área  que está sendo auditada.
A adequação do sistema de controles 
internos.
A disponibilidade e confiabilidade das 
informações  financeiras e não financeiras.

IIA

3. PROGRAMA DE TRABALHO 



91Controles internos x Testes de Auditoria
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Metodologia
Auditoria baseada em TI

Amostragem

Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças)

Técnicas
Análise Documental

Indagação oral e escrita

Inspeção/Observação
Critérios

Desempenho de organização similar

Padrões e normas desenvolvidas tecnicamente

3. PROGRAMA DE TRABALHO – EXEMPLOS  
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Conhecimento da Unidade e 
Identificação dos Macroprocessos

Avaliação de Riscos: 
Seleção do Objeto

Definição dos Objetivos, 
Escopo e Questões de Auditoria

RESUMINDO...



REGISTRO FORMAL DO PLANEJAMENTO,  
SEGUNDO AS NORMAS
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Sugere-se como conteúdo do  “Documento de Planejamento”:

Macroprocessos/Processos a serem analisados

Riscos envolvidos

Objetivo

Escopo

Metodologia, Técnicas e Procedimentos

Responsável pela Supervisão e Nível dessa Supervisão

Outras Avaliações Consideradas (TCU, da Organização, etc)

Planejamento Operacional (Recursos, habilidades, etc)

Formato da Comunicação Final

Aprovação Formal do Chefe de Auditoria

Modificações Posteriores, com aprovação formal da Chefia

PLANEJAMENTO – Documentos Necessários

PAPÉIS DE TRABALHO E 
SUPERVISÃO
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Todas as informações geradas no planejamento compõem os
papéis de trabalho de planejamento

Planejamento deve ser documentado e formalmente aprovado
pelo “Chefe de Auditoria”

O executivo chefe de auditoria, ou o funcionário designado,
fornece a devida supervisão do trabalho (do planejamento à
Comunicação dos Resultados)

Todos os papéis de trabalho devem ser revisados para
assegurar que eles deem suporte às comunicações do trabalho
de auditoria e que os procedimentos necessários de auditoria
foram executados

PAPÉIS DE TRABALHO E SUPERVISÃO
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PAPÉIS DE TRABALHO E SUPERVISÃO

A supervisão deve ser documentada (sugere-se
a existência de um “documento de
supervisão”)

Alterações significativas no planejamento
devem ser aprovadas formalmente

Supervisão é um forte instrumento de
desenvolvimento do auditor

COMUNICAÇÃO DE 
RESULTADOS



• As comunicações devem incluir os objetivos e o escopo
do trabalho de auditoria, assim como as
conclusões/Observações (fatos), recomendações e
planos de ação aplicáveis e limitações do Escopo (IIA);

• Observações e Comunicações menos significativas
podem ser comunicadas informalmente (IIA)

• Sugere-se um Sumário (Destaques) e Descrição do
conhecimento acumulado (IIA)

• Apontar Critérios, Condições, Causa; Efeito (Riscos) e
Posição do Auditado (IIA)

COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS

10
1

Comunicações devem ser precisas, objetivas, claras,
concisas, construtivas, completas e tempestivas e
focar nos Objetivos da Organização (IIA)
Relatórios completos e também concisos são mais
úteis ao leitor e têm maior probabilidade de serem
lidos por um público maior” (ISSAI 3000/5.2)
Apontar tanto achados negativos quanto fatos
positivos (IIA e ISSAI 3000/5.3)
Indicar as normas ou práticas de auditoria seguidas
em sua realização (IIA e INTOSAI)

COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS

OBRIGADO!


