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RESUMO 

 

O papel do auditor interno nas empresas tem ganhado cada vez mais destaque, sendo 
este, um elo importante na governança corporativa, seja em grandes, médias ou 
pequenas empresas. Como parte da terceira linha de defesa, em se tratando de 
governança corporativa, a auditora interna através de suas avaliações independentes, 
fornecem informações relevantes para que a alta gestão das empresas possa, de 
forma mais assertiva, tomar decisões que, em suma, buscam mitigar riscos inerentes 
ao negócio. Diante deste contexto, e para atender as demandas das empresas, o 
auditor interno deve possuir uma vasta relação de competências técnicas e 
comportamentais no exercício de suas atribuições. Com o objetivo de identificar e 
relacionar quais as competências técnicas e comportamentais o auditor interno 
necessita no exercício de suas funções, esta dissertação aplicou o método Delphi, 
método este que busca encontrar o consenso de especialistas sobre um determinado 
assunto ou tema sem que haja interferência física dos participantes. A pesquisa foi 
aplicada em 14 especialistas de diferentes empresas no Brasil, contando com 2 fases 
compostas por questões abertas e fechadas. A pesquisa identificou as 12 principais 
atividades do auditor interno. Seguindo a metodologia proposta, 3 competências 
técnicas foram classificadas como muito e extremamente relevantes, da mesma 
forma, 10 competências comportamentais foram classificadas como muito e 
extremamente relevantes Não obstante, esta pesquisa buscou identificar se as 
empresas dos especialistas atuam com auditoria interna em Sustentabilidade, o 
resultado foi que 100% dos especialistas afirmaram que atuam sobre os preceitos de 
sustentabilidade, entretanto, 43% destes afirmam que a área de auditoria interna não 
executa qualquer atividade diretamente vinculada a sustentabilidade. 

 
Palavras chaves: Auditor interno. Método Delphi. Competências técnicas. 
Competências comportamentais. 
 

  



ABSTRACT 

 

The role of the internal auditor in companies has gained more and more prominence, 
which is an important element in corporate governance, whether in large, media or 
small companies. As part of the third line of defense, in the case of corporate 
governance management, an internal audit through its independent audits provides 
information relevant to the top management of companies that can, more assertively, 
make decisions that, in short, seek to mitigate risks inherent to the business. Given 
this context, and to meet the demands of companies, the internal auditor must have a 
wide range of technical and behavioral skills in the exercise of their duties. In order to 
identify and relate which are the technical and behavioral skills or the internal auditor 
that requires the exercise of their functions, this dissertation applies the Delphi method, 
a method that allows researching or considering specialists in a given subject or theme 
without physical interference from participants. A survey was applied to 14 specialists 
from different companies in Brazil, with 2 phases composed of open and closed 
questions. A survey identified as 12 main activities of the internal auditor. Following a 
proposed methodology, 3 technical competencies classified as very and extremely 
relevant, likewise, 10 behavioral competencies were classified as very and extremely 
relevant. Nevertheless, this research sought to identify whether the companies of the 
specialists work with internal sustainability audits, or results was 100% of experts who 
work on sustainability precepts, however, 43% say that the internal audit area does not 
perform any activity directly linked to sustainability. 

 
Palavras chaves: internal auditor. method Delphi. technical skills. behavioral skills. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O momento atual do país é de grandes incertezas em relação ao ambiente 

macroeconômico, o que afeta diretamente pequenas e grandes organizações públicas 

e privadas. Estas incertezas nos são apresentadas através de grandes volumes de 

informações relacionadas a operações das policiais federais e outros órgãos como 

Ministério Público. Estas operações expõem diversos cenários de corrupções, dos 

quais grandes executivos do País estão envolvidos, assim como políticos e entes 

públicos. 

Não obstante ao cenário do País, empresas privadas também estão expostas 

à cenários de corrupções em seus ambientes, assim como desvios de conduta e 

fraudes em suas atividades. Assim sendo, como forma de mitigar estas exposições e 

outras do gênero, as empresas instituem políticas, normas e procedimentos internos 

para execução de seus processos buscando equalizar e responsabilizar seus 

executores, estabelecendo formas padrões de conduta e ética no seu dia-a-dia. 

Ainda como forma de redução da referida exposição, as empresas buscam 

investir cada vez mais em controles internos e formas de mitigar os riscos inerentes 

aos seus processos, assim como, riscos relacionados a condutas inadequadas e 

fraudes. 

Quando se lança luz às questões relacionadas a fraudes ocorridas em 

empresas, não importando o tamanho destas, são sempre questões que trazem 

grandes preocupações à investidores e acionistas, seja com o intuito de preservar o 

patrimônio, garantir o alcance dos objetivos ou mesmo promover a perenidade do 

negócio. Assim sendo, para o controle das fraudes, as empresas apenas se 

preocupavam com os aspectos contábeis. Segundo Imoniana; Freitas e Pereira (2014) 

os casos de fraudes ocorridos no meio corporativo, caracterizam-se por apresentar o 

uso indevido da contabilidade, com técnicas complexas e engenhosas, visando 

ludibriar o mercado com informações transversas nas demonstrações contábeis. 

Entretanto, diante da evolução dos controles contábeis, as fraudes em outros 

processos corporativos, que não tivessem relação direta com a contabilidade, ficaram 

aparentes, não que estes casos não existissem anteriormente, mas tornaram-se mais 

evidentes, como por exemplo, casos de conluios em compras realizadas por 

empresas. De acordo com Castro, Amaral e Guerreiro (2017) as fraudes corporativas 



também envolvem aspectos éticos, legais, institucionais, econômicos e valores morais 

das empresas, estas situações interferem diretamente no resultado destas empresas. 

A não existência ou falhas em controles internos podem expor as empresas a 

grandes riscos. E como forma de identificar possíveis desvios na execução dos 

processos, não conformidades com as políticas, normas e procedimentos as 

empresas lançam mão de um profissional que auxilia fortemente na identificação 

destas falhas, este profissional é o auditor interno. 

Em se tratando de processos, as empresas estão sujeitas a riscos inerentes as 

suas atividades diariamente, mesmo estas possuindo políticas, normas e 

procedimentos, conforme citado anteriormente. Neste sentido, (COSO, 2017) afirma 

que cada empresa, através de suas escolhas, está sujeita a riscos daquela atividade. 

Ainda de acordo com (COSO, 2017) a compreensão das empresas sobre riscos 

melhorou consideravelmente nas últimas décadas, no entanto, a margem de erro é 

cada vez menor. Uma reflexão plausível neste sentido deve estar ligada a 

concorrência entre as empresas.  Neste sentido, as empresas devem investir sempre 

em melhorar o seu ambiente de controle, mas considerando que este não deve ser 

um limitador de negócios, tão pouco, inibidor de criatividade. 

Quando as empresas possuem o gerenciamento de riscos associados aos 

processos de elaboração de estratégia e performance, ou seja, no momento em que 

a empresa inicia a construção da estratégia, este gerenciamento fornece ao gestor 

um grande subsídio para tomada de decisão de negócio, inclusive apoiando nos 

direcionais estratégicos. 

O COSO ainda descreve que, entre outros, riscos podem ser divididos em duas 

grandes naturezas, quais sejam, riscos estratégicos e operacionais. Estes riscos 

também podem ser entendidos como ofensores à estratégia e/ou a operação da 

empresa, em contrapartida, os defensores são os controles associados aos riscos, 

executados pelos gestores, sendo estes, parte da primeira linha de defesa e, 

monitorados pela segunda e terceira linha de defesa. 

• Riscos estratégicos são todos os ofensores que estão diretamente ligados 

a estratégia da empresa, estes riscos podem fazer com que os objetivos 

traçados por ela não sejam alcançados conforme planejado, estes riscos 



normalmente estão ligados a aspectos externos, onde muitas vezes a 

organização não possuí formas internas de mitigação. 

• Já os riscos operacionais são todos os ofensores ao processo, estão 

relacionados ao dia-a-dia das empresas e dificultam a execução do 

planejamento tático, ocasionando perdas operacionais e retrabalhos de 

negócio. 

Quando as empresas expandem o olhar de riscos além do aspecto contábil, 

nota-se que o comportamental e a ética são fatores que interferem fortemente no 

ambiente de fraudes, gerando riscos operacionais. De acordo KPMG (2018, p. 16) “as 

empresas devem avaliar periodicamente o risco de conduta e tomar as medidas 

adequadas para projetar, implementar ou modificar seus Programas de Ética e 

Compliance visando reduzir os riscos potenciais identificados”. 

O Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA, descreve o conceito das três 

linhas de defesa, este conceito será abordado com maior nível de profundidade no 

decorrer desta dissertação, contudo, faz-se necessário uma pequena abordagem 

neste momento para expor em qual destas linhas o auditor interno está inserido. Desta 

forma, com o intuito de fomentar a melhoria do ambiente de controle, o papel do 

auditor interno figura dentro da terceira linha de defesa, exercendo uma atividade de 

avaliação independente para promover a identificação de possíveis ofensores, ou 

seja, executando um papel de defensor aos processos da empresa, sendo assim:  

No modelo de Três Linhas de Defesa, o controle da gerência é a primeira 
linha de defesa no gerenciamento de riscos, as diversas funções de controle 
de riscos e supervisão de conformidade estabelecidas pela gerência são a 
segunda linha de defesa e a avaliação independente é a terceira. Cada uma 
dessas três “linhas” desempenha um papel distinto dentro da estrutura mais 
ampla de governança da organização (IIA BRASIL, 2013)  

 

O Auditor Interno tem como uma de suas finalidades identificar riscos à 

empresa que possam causar grandes impactos ao negócio, também deve apoiar a 

alta gestão em decisões que possam mitigá-los, aconselhando e promovendo o 

ambiente controle mais robusto e adequado à empresa. 

Segundo o The Institute of Internal Auditors Brasil - IIA (2018) o auditor interno 

deve examinar e reportar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento 

de riscos e de controles desenvolvidos para ajudar a organização a alcançar seus 

objetivos estratégicos, operacionais, financeiros e de conformidade. 



Sejam eles de qualquer área, os profissionais precisam de competências para 

execução de suas atividades, estas competências são as combinações de 

conhecimento, habilidade e atitude que estes profissionais utilizam para realização de 

suas atividades nas empresas. De acordo com Brandão e Bahry (2005) “A gestão por 

competências propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e 

avaliar, nos diferentes níveis da organização – individual, grupal e organizacional –, 

as competências necessárias à consecução de seus objetivos. Ainda conforme 

Brandão e Bahry (2005) a execução destes conhecimentos são a expressão de seus 

comportamentos na empresa:  

A aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho gera um 
desempenho profissional, o qual, por sua vez, é expresso pelos 
comportamentos que a pessoa manifesta e pelas consequências desses 
comportamentos, em termos de realizações e resultados. O desempenho da 
pessoa representa, então, uma expressão de suas competências. 

 

É possível concluir desta forma que o comportamento do indivíduo na empresa 

é uma expressão do seu conhecimento técnico e comportamental aflorado no seu 

cotidiano, desta maneira, é de suma importância que as empresas tenham o 

discernimento e, de maneira sistemática, consigam identificar quais são os 

conhecimentos técnicos e comportamentais necessários ao auditor interno durante a 

execução de suas atividades. 

Baseado na importância do auditor interno e nas influências que esta atividade 

implica as empresas, este estudo irá apresentar quais as competências 

comportamentais e técnicas que são necessárias para a execução desta atividade. 

Neste contexto, esta pesquisa buscará identificar em diversas empresas do 

Brasil, quais são estes conhecimentos técnicos e comportamentais que são 

necessários para a execução de suas atividades. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Quais as principais competências técnicas e comportamentais que são 

importantes para que o Auditor Interno exerça suas atividades? 

  

 



1.2 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é: Hierarquizar as principais competências 

técnicas e comportamentais importantes ao Auditor Interno, identificadas junto à 

especialistas no assunto em empresas de tamanhos e segmentos diversos no Brasil. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

• Relacionar as principais atividades de um auditor interno  

• Identificar as competências técnicas e comportamentais necessárias para 

a realização das atividades de um auditor interno 

• Identificar se as referidas empresas atuam sob a ótica de sustentabilidade 

e como o Auditor Interno apoia neste processo 

• Ordenar por criticidade as competências de acordo com as informações 

colhidas dos especialistas 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

São diversas as possibilidades e formas para se justificar tal pesquisa. Diante 

do cenário político e econômico que o País está vivendo, no qual constantemente são 

expostas na mídia empresas privadas e públicas envolvidas em grandes escândalos 

de corrupção, escândalos estes que expõem de sobremaneira a sociedade e o bom 

funcionamento de serviços públicos e privados, impactando inclusive no mercado 

financeiro e, por consequência, novamente na população brasileira. 

De acordo com a pesquisa de maturidade de compliance da KPMG (2018), 

64% das empresas no Brasil afirmam que possuem um processo de avaliação de 

riscos de compliance em seus negócios, entretanto, apenas 33% dos respondentes 

afirmam que o compliance interfere em suas decisões e apenas 38% conhece seus 

riscos de compliance. 



Diante do exposto, a sociedade cobra que as empresas privadas também 

estabeleçam formas de promover o funcionamento em conformidade com a legislação 

vigente e de acordo como suas regras, políticas e procedimentos internos. 

Desta forma, faz-se necessário que estas empresas investiam em formas de 

controles e prevenção à desvios em seus negócios, uma delas é fortalecendo a 

atuação da auditoria interna nas empresas. 

Desta maneira, o profissional da auditoria interna deve apresentar 

competências técnicas e comportamentais diferentes dos demais colaboradores, este 

profissional deve zelar pelo cumprimento irretocável das políticas, normas e 

procedimentos da empresa, sendo este, o guardião das boas práticas da empresa. 

Para execução destas boas práticas, o (IIA Brasil) afirma que os auditores 

internos devem aplicar e defender quatro princípios, são eles:  

1. Integridade: A integridade dos auditores internos estabelece crédito e 
desta forma fornece a base para a confiabilidade atribuída a seus 
julgamentos. 
2. Objetividade: Os auditores internos exibem o mais alto grau de 
objetividade profissional na coleta, avaliação e comunicação de informações 
sobre a atividade ou processo examinado. Os auditores internos efetuam uma 
avaliação equilibrada de todas as circunstâncias relevantes e não são 
indevidamente influenciados pelos interesses próprios ou de terceiros na 
formulação dos julgamentos. 
3. Confidencialidade: Os auditores internos respeitam o valor e a 
propriedade das informações que recebem e não divulgam informações sem 
a autorização apropriada, a não ser em caso de obrigação legal ou 
profissional de assim procederem. 
4. Competência: Os auditores internos aplicam o conhecimento, habilidades 
e experiência necessárias na execução dos serviços de Auditoria Interna. 
(INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL - IIA BRASIL, 2019) 

 

Não obstante aos princípios, o auditor interno deve promover meios para que 

empresa possa ter perenidade em seus negócios, assim sendo, principalmente ele, 

deve zelar também pela mitigação dos riscos que impactem a sociedade e a 

comunidade, garantido, por exemplo, a conformidade com as legislações sociais e 

ambientais. 

Na esteira da perenidade do negócio, faz-se necessário uma política forte e 

atuante de sustentabilidade, nesta linha e sob o aspecto ambiental, Zaro, Pastre e 

Alberton (2015) afirmam que a auditoria ambiental também assegura a implantação, 

acompanhamento e validação das normas de qualidade ambiental estabelecidas 

pelas certificações de ISO (International Organization for Standardization). 



Acompanhando este cenário, este estudo busca identificar e divulgar para a 

sociedade as competências técnicas e comportamentais que são fundamentais para 

a execução desta profissão, competências estas que servirão de exemplo para os 

demais colaboradores da empresa e certamente apoiará na perenidade das 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o embasamento teórico desta dissertação, buscou-se contextualizar 

inicialmente a governança corporativa, explicitando principalmente o conceito e as 

atividades das três linhas de defesa até que se pudesse chegar a última linha, na qual 

encontra-se a auditoria interna, foco desta pesquisa. 

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA E AUDITORIA INTERNA 

 

A atual dimensão econômica do País, notícias e evidências de corrupção, 

remetem a necessidade de entender e estudar com profundidade como a governança 

corporativa pode apoiar e, até mesmo, garantir o devido equilíbrio entre gestão e 

controle. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2007) descreve 

governança corporativa como um sistema onde a sociedade é dirigida e monitorada, 

envolvendo os relacionamentos entre os Acionistas/Cotistas, Conselho de 

Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal. Afirma, ainda, 

que boas práticas de governança corporativa buscam aumentar o valor da sociedade, 

facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. 

Ezzamel e Reed (2008, pg. 597) também discorrem sobre governança 

afirmando que: 

O termo ‘governança’ tornou-se onipresente nos discursos contemporâneos, 
práticas e mídia lutando para entrar em acordo com a complexidade, 
incerteza e ambiguidade inerente à vida organizacional cotidiana e os campos 
institucionais em que está inserida. Do conflito geopolítico e seus efeitos 
localizados a regulação econômica e a sua arquitetura institucional para a 
disciplina no local de trabalho e suas implicações sociais mais amplas, 
‘governança’ emergiu como um foco importante para o debate em curso sobre 
as formas de organização e práticas através do qual vivemos e ‘ordem’ 
nossas vidas do século 21. 

 

Ambas as publicações tratam governança como uma forma das organizações 

apoiarem as empresas no desempenho de seus objetivos, abordando suas 

implicações sociais, sejam elas internas ou externas. 



Ainda sobre Governança Corporativa, Rossetti e Andrade (2016 pg.107) 

afirmam que ela ocorreu em consonância com a evolução do capitalismo, onde passou 

pelos seguintes fatores:  

• A sansão da ética calvinista 

• A doutrina liberal 

• A revolução industrial 

• Desenvolvimento tecnológico incessante 

• Ascenção do capital 

• Sistema de sociedade anônima 

• Desenvolvimento da ciência da administração 

• Agigantamento das corporações e divórcio propriedade-gestão 

 

Dos fatores acima citados, faz-se necessário destacar o agigantamento das 

corporações e divórcio propriedade-gestão, pois tais fatores são relevantes para o 

surgimento da necessidade de se implementar meios de controlar o ambiente da 

empresa. 

Rossetti e Andrade (2016 pg.107), ainda relacionam alguns fatores que 

contribuíram para o despertar da governança corporativa, fatores estes que 

influenciam no surgimento da auditoria, são elas: 

• A formação, o desenvolvimento e a evolução do capitalismo e do 
mundo corporativo; 

• O gigantismo e o poder das corporações; 

• A dispersão do capital de controle; 

• O divórcio entre propriedade e gestão; 

• Conflitos e custos da diluição do controle; 

• O despertar da governança corporativa. 

 

A dispersão do capital de controle, os conflitos e custos da diluição do controle 

e o divórcio entre propriedade e gestão, são fatores que destacam a necessidade das 

empresas de investir em formas de controlar os seus negócios. 

Desta forma podemos destacar que interesses diferentes são constantes entre 

o principal e o agente, instigando o principal a implementar controles para direcionar 

o comportamento do agente e fomentar que este siga alguns acordos previamente 

efetivados, entre eles, podemos relacionar o contrato de trabalho formal e informal. 

Estes conceitos são estudados por Eisenhardt (1989) que descreve como 

teoria da agência e afirma que a referida preocupa-se com a resolução de dois 

problemas, os quais são: i) os desejos ou objetivos do principal, conflita com o do 

agente e ii) é difícil ou caro para o principal verificar o que o agente está fazendo. 



Na relação entre o principal e o agente ocorre o compartilhamento de diferentes 

riscos que ambos estão dispostos a correr, podendo impactar em decisões de 

negócios. Como forma de apoiar este processo de monitoramento dos riscos 

Eisenhardt (1989) descreve o papel do conselho de administração como um sistema 

de informação que os acionistas das grandes corporações poderiam usar para 

monitorar o oportunismo dos altos executivos. 

Considerando que o risco é algo incerto com uma determinada probabilidade 

de ocorrência e que, ao se materializar, trará um certo grau impacto, isso ajuda a 

determinar o melhor contrato entre o principal e o agente. 

Desta forma, associando as incertezas causadas pelos grandes escândalos de 

corrupção e condutas não éticas, coloca-se cada vez mais luzes sobre o termo 

governança corporativa, termo este, muito usado de maneira corriqueira e sem a 

contextualização adequada. A carência proporcionada pelas exposições destes 

escândalos, motivaram o desejo e interesse de aprofundamento deste tema nas 

organizações. 

Como o objetivo deste trabalho é identificar as competências técnicas e 

comportamentais do auditor interno, é importante entender que a governança 

corporativa dever servir como base de sustentação, deste modo, esta também deve 

possuir princípios básicos, assim sendo, o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa - IBGC (2019), descreve que a governança corporativa é pautada sob 

quatro princípios básicos, são eles: 

Tabela 1 – Princípios básicos da Governança Corporativa 
(Continua) 

Princípio Descrição 

Transparência Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 
informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 
impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve 
restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 
também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a 
ação gerencial e que condizem à preservação e à otimização do 
valor da organização 

Equidade Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios 
e demais partes interessadas (stakeholders), levando em 
consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e 
expectativas. 

Prestação de Contas 
(accountability) 

Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de 
modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo 
integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando 
com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papeis 



Princípio Descrição 

Responsabilidade Corporativa Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-
financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de 
seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando 
em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais 
(financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, 
reputacional, etc.) no curto, médio e longo prazos 

Fonte: IBGC (2019)  

 

A Figura 1 demonstra o modelo de governança corporativa do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2018), evidenciando todo o processo 

de reporte necessário para a execução da gestão. Nesta figura, de maneira ampla, o 

IBGC separa as atividades em dois blocos, sendo uma denominada governança, onde 

figuram os sócios, conselhos, comitês e a auditoria interna e na outra extremidade 

está a gestão, onde ambas se concatenam entre as atividades do diretor-presidente 

e diretores.  

 

Figura 1 - Modelo de Governança Corporativa do IBGC 
 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2017) 
 



Como mencionado, tal imagem segrega as funções de governança das funções 

de gestão, entretanto, ambas se relacionam para apoiar o processo de tomada de 

decisão e fortalecer o ambiente de controle da empresa, destacando as funções das 

auditorias independentes e auditoria interna, temas estes explorados nos tópicos 

posteriores desta pesquisa. 

 

2.1.1 AS TRÊS LINHAS DE DEFESA 

 

As três linhas de defesa permeiam o processo de governança e gestão 

apresentados na figura 1, entretanto, se não houver uma abordagem coordenada e 

responsável das áreas, aplicando os recursos limitados, por exemplo, de gestão de 

riscos, os ofensores com alto poder de impacto podem não ser identificados. 

Segundo o The Institute of Internal Auditors Brasil – IIA (2013), “[...] nos piores 

casos, a comunicação entre os diversos grupos de riscos e controle pode regredir a 

um debate contínuo para entender de quem é o trabalho de realizar tarefas 

específicas”. Neste sentido, é de suma importância que haja sinergia das atividades 

de controles das empresas e no mesmo sentido, possuir equipes com competências 

específicas. 

Assim sendo, na mesma rota da afirmação anterior, as empresas, em maior ou 

menor quantidade, possuem equipes especialistas em gestão de riscos, controles 

internos, compliance, investigadores de fraudes, ouvidorias e outros profissionais da 

área. Estas equipes agem para apoiar as empresas no gerenciamento de seus riscos, 

cada qual com sua especialidade. 

Entretanto, como afirmado anteriormente, não basta que haja na empresa uma 

vasta quantidade de especialista no tema, é necessário que os profissionais trabalhem 

de forma coordenada e sinérgica, evitando que haja uma avaliação superficial da 

empresa. No mesmo sentido, há necessidade de compartilhar e delegar 

responsabilidades para este grupo de profissionais, fomentando desta forma a 

realização das atividades de forma eficiente e eficaz. 

Diante desta necessidade, o modelo de três linhas de defesa surgiu para definir 

de forma clara os papéis e responsabilidade destes profissionais, ajudando a 



organizar, delegar e coordenar as tarefas essenciais para o gerenciamento adequado 

e sistemático dos riscos.  

A Figura 2 retrata o modelo de governança corporativa que atua sobre o 

formato das três linhas de defesa, onde ainda de acordo com o The Institute of Internal 

Auditors Brasil - IIA (2013) “[...] o controle da gerência é a primeira linha de defesa no 

gerenciamento de riscos, as diversas funções de controle de riscos e supervisão de 

conformidade estabelecidas pela gerência são a segunda linha de defesa e a 

avaliação independente é a terceira”. 

Neste contexto é importante reforçar que a auditoria interna, mesmo compondo 

a estrutura hierárquica da empresa, deve possuir independência para execução e 

reporte de suas atividades, tal qual, a auditoria externa e órgãos reguladores.  

 

Figura 2 – Três linhas de defesa 
 

 

Fonte: Adaptação do Guidance on the 8th EU Company Law Directive, Artigo 

41 – Acessado através do site: http://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2013/09/Blog-

4.4-Avoid-reg-part-2.pdf, na data 28/08/2018. 

 

Ainda de acordo com o já referenciado Instituto, este modelo, pode ser aplicado 

também em empresas que não tenha um processo formal de gerenciamento de riscos, 

http://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2013/09/Blog-4.4-Avoid-reg-part-2.pdf
http://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2013/09/Blog-4.4-Avoid-reg-part-2.pdf


onde o conceito de três linhas de defesa pode ajudar no processo de gestão dos 

riscos. 

Neste modelo a alta administração e os órgãos de governança exercem um 

papel fundamental de direcionadores estratégicos de negócio, assim como, 

deliberando sobre as melhores decisões de negócio, focando em garantir a 

perenidade e crescimento dos negócios. Desta forma, em analogia a um corpo 

humano, estes órgãos são considerados a cabeça, repassando informações e 

direcionais para o restante do corpo executar. 

Como afirmado anteriormente, o modelo das três linhas de defesa 

resumidamente se divide em três grupos para o melhor gerenciamento dos riscos, 

sendo a primeira linha as funções que detêm a propriedade dos riscos, ou seja, são 

os responsáveis por gerir tais ofensores, a segunda linha tem a função de 

supervisioná-los, fomentando-os com boas práticas de execução, inclusive com 

elaboração de políticas, procedimentos e normas, já a última linha de defesa avalia 

de forma independente se a condução das atividades estão sendo realizadas de 

maneira adequada e em conformidade com tais direcionais. 

Ao aprofundar-se nas linhas, contata-se que a primeira linha de defesa é papel 

da gerência operacional, a qual é responsável pela gestão dos riscos em seus 

processos, assim como, é responsável pela implementação de planos de ação, 

políticas, procedimentos e normas para mitigá-los 

Em consonância, o IIA Brasil (2013) descreve que é papel da gerência 

operacional as atividades de gestão de riscos, guiando a elaboração, implementação 

das políticas e procedimentos internos e assegurando que as atividades estejam em 

consonância com as metas e objetivos. 

Desta forma, à primeira linha de defesa está aplicada em função das atividades 

de controles implementadas pelas gerências operacionais e deve servir como uma 

“barreira” inicial à materialização dos riscos em seus processos, ou seja, é necessário 

a implantação de controles de gestão e supervisão eficientes e eficazes visando 

promover a conformidade dos processos. 

Em sequência, chega-se até a segunda linha de defesa, nesta linha, é exercido 

um papel importante de promover formas da primeira linha de defesa executar suas 

atividades de maneira correta e em conformidade, exercer o papel, também, de 



fornecer a alta administração modelos de gerenciamento de riscos adequados e 

aderentes as melhores práticas de mercado, não obstante, exerce o papel de 

supervisão e aprovação das políticas, procedimentos e normas da empresa.  

Ainda não limitado aos papeis anteriores, a segunda linha exerce a função de 

detecção de eventuais falhas nas atividades de controle da primeira linha de defesa e 

deve propor soluções para adequar e corrigir tais falhas. Entretanto, as funções da 

segunda linha de defesa podem variar de empresa para empresa dependendo do seu 

segmento de atuação. 

Na mesma rota, O IIA Brasil (2013) apresenta as funções típicas dessa 

segunda linha: 

 

Tabela 2 – Funções típicas da segunda linha de defesa 
 

Funções típicas 

Uma função (e/ou comitê) de gerenciamento de riscos que facilite e monitore a implementação de 
práticas eficazes de gerenciamento de riscos por parte da gerência operacional e auxilie os 
proprietários dos riscos a definir a meta de exposição ao risco e a reportar adequadamente 
informações relacionadas a riscos em toda a organização 

Uma função de conformidade que monitore diversos riscos específicos, tais como a não 
conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Nesse quesito, a função separada reporta 
diretamente à alta administração e, em alguns setores do negócio, diretamente ao órgão de 
governança. Múltiplas funções de conformidade existem frequentemente na mesma organização, 
com responsabilidade por tipos específicos de monitoramento da conformidade, como saúde e 
segurança, cadeia de fornecimento, ambiental e monitoramento da qualidade 

Uma função de controladoria que monitore os riscos financeiros e questões de reporte financeiro 

Fonte: IIA Brasil (2013) 

 

Estas funções são estabelecidas pela gerência para garantir que as atividades 

da primeira sejam executadas da melhor maneira possível. Ainda que estas atividades 

não exerçam suas funções de maneira totalmente independente, elas se mostram 

fundamentais para garantir, através da melhoria contínua, que os controles 

empregados estejam sempre aderentes as atividades. 

Ainda na segunda linha de defesa, o mesmo Instituto afirma que esta deve, 

entre outras funções: 

i) Apoiar as políticas de gestão, definir papéis e responsabilidades e 
estabelecer metas para implementação; 

ii) Fornecer estruturas de gerenciamento de riscos; 



iii) Identificar questões atuais e emergentes; 
iv) Identificar mudanças no apetite ao risco implícito da organização; 
v) Auxiliar a gerência a desenvolver processos e controles para 

gerenciar riscos e questões; 
vi) Fornecer orientações e treinamento sobre processos de 

gerenciamento de riscos; 
vii) Facilitar e monitorar a implementação de práticas eficazes de 

gerenciamento de riscos por parte da gerência operacional; 
viii) Alertar a gerência operacional para questões emergentes e para as 

mudanças no cenário regulatório e de riscos; 
ix) Monitorar a adequação e a eficácia do controle interno, a precisão e 

a integridade do reporte, a conformidade com leis e regulamentos e 
a resolução oportuna de deficiências. 

 

Na sequência, a terceira e última linha de defesa, que diferente da segunda, 

têm uma maior independência e objetividade. Nesta linha figuram-se os auditores 

internos que têm o papel fundamental e principal de passar segurança para alta 

administração e órgãos de governança. Como resultado, a auditoria interna deve 

emitir pareceres e avaliações sobre o gerenciamento dos riscos da empresa, assim 

como, se os controles aplicados são eficazes para mitigá-los. 

Seguindo na terceira linha de defesa, o escopo das avaliações, segundo o IIA 

Brasil (2013) são: 

 

Tabela 3 – Escopo de avaliações da terceira linha de defesa 
 

Escopo das avaliações 

Uma grande variedade de objetivos, incluindo a eficiência e a eficácia das operações; a salvaguarda 
de ativos; a confiabilidade e a integridade dos processos de reporte; e a conformidade com leis, 
regulamentos, políticas, procedimentos e contratos 

Todos os elementos da estrutura de gerenciamento de riscos e controle interno, que inclui: o 
ambiente de controle interno; todos os elementos da estrutura de gerenciamento de riscos da 
organização (i.e. identificação de riscos, avaliação de riscos e resposta); informação e comunicação; 
e monitoramento 

A empresa como um todo, divisões, subsidiárias, unidades de operação e funções - incluindo os 
processos do negócio, como vendas, produção, marketing, segurança, funções voltadas para o 
cliente e operações - assim como funções de suporte (ex., contabilidade de receita e despesas, 
recursos humanos, compras, folha de pagamento, orçamentos, gestão de infraestrutura e ativos, 
inventário e tecnologia da informação) 

FONTE: IIA Brasil (2013) 

 

Distante do foco desta pesquisa, os outros órgãos externos ao modelo de três 

linhas defesa, assim como regulador e/ou auditores externos, devem exercer um 

papel igualmente importante à terceira linha de defesa. O regulador, por exemplo, ao 



estabelecer requisitos mínimos de atuação de uma determinada empresa, exerce o 

papel de fortalecer os controles da referida empresa. Estes órgãos externos, quando 

em atuação conjunta e sinérgica com a terceira linha de defesa, pode ser considerada 

uma linha adicional de defesa. 

 

2.1.2 AUDITORIA NO BRASIL 

 

Sem pretensões de aprofundamento histórico e não esgotando todos os 

recursos de pesquisa, o texto apresenta a origem e contextualização da auditoria 

como forma de introdução ao objetivo principal deste trabalho, assim sendo, de acordo 

com Almeida (2012, pg. 1-6):  

A auditoria interna ou auditoria independente surgiu como parte da evolução 
do sistema capitalista. No início, as empresas eram fechadas e pertenciam a 
grupos familiares. Com a expansão do mercado e o acirramento da 
concorrência, houve a necessidade de a empresa ampliar suas instalações 
fabris e administrativas, investir no desenvolvimento tecnológico e aprimorar 
os controles e procedimentos internos em geral, principalmente visando à 
redução de custos e, portanto, tornando mais competitivos seus produtos e 
serviços no mercado. 

 

Ainda conforme Almeida (2012, pg. 1-6), para suportar o crescimento destas 

empresas familiares foram necessários à busca por investimentos externos, para 

tanto, os investidores futuros precisavam conhecer a posição patrimonial e financeira 

das empresa, portanto, “[...] A melhor forma do investidor obter essas informações era 

por meio das demonstrações contábeis da empresa, ou seja, o balanço patrimonial, a 

demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio 

líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas”.  Para a avaliação 

destes relatórios exigiu-se um profissional que pudesse fazê-la de forma 

independente, assim sendo, surgiu a figura do auditor externo ou independente. 

Da perspectiva legal o tema começou a ser tratado através da Lei nº 4.728 de 

1965, onde se estabeleceu medidas para o desenvolvimento do mercado de capitais, 

surgindo assim a primeira expressão “auditores independentes”. Posteriormente o 

Banco Central do Brasil publicou diversos regulamentos tornando obrigatória a 

auditoria independente no Sistema Financeiro Nacional – SFN, assim como, 

empresas com capital aberto. 



Em 1972 o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, através da Resolução 

nº 321/72, aprovou as normas e procedimentos da auditoria, documentos estes que 

foram elaborados pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IAIB, 

atualmente denominado IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil). 

Ainda sem o intuito de esgotar o aprofundamento histórico, diversas foram as 

ocorrências de evolução do tema, entretanto, duas delas são importantes destacar. 

Almeida (2012, pg. 1-6) afirma que: 

em 1976, a Lei das Sociedades por Ações [Lei nº 6.404/76, art. 177] 
determinou que as demonstrações financeiras ou contábeis das companhias 
abertas [ações negociadas em Bolsa de Valores] serão obrigatoriamente 
auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM [...] em 1999, a CVM emitiu a Instrução nº 308, que dispõe 
sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no 
âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e 
responsabilidades das entidades auditadas no relacionamento com os 
auditores independentes. 

 

É difícil precisar a data do primeiro trabalho de auditoria no Brasil, mas de 

acordo com Ricardino e Carvalho (2004 pg. 24) “O primeiro parecer de Auditoria 

(conhecido) em território nacional foi emitido há um século. Trata-se do balanço da 

São Paulo Tramway Light & Power Co., relativo ao período compreendido entre junho 

de 1899 (data de fundação da empresa) e 31 de dezembro de 1902, certificado pelos 

auditores canadenses Clarkson & Cross - atual Ernst & Young”.  

Desta forma a auditoria teve o papel importante de revisar o balanço desta 

empresa, buscando identificar possíveis distorções nos lançamentos, assim sendo, 

pode-se entender que a auditoria iniciou suas atividades como forma de revisar as 

demonstrações contábeis das empresas, buscando trazer maior segurança para os 

acionistas e demais partes interessadas. 

Atualmente, no mercado nacional e internacional existem quatro grandes 

empresas de consultorias que atuam como auditores independentes, denominadas 

big four, são elas; Deloitte; Ernst & Young (EY); KPMG e PricewaterhouseCooper 

(PwC). Estas consultorias atendem de forma mundial, atuando de maneira 

independente avaliando os aspectos contábeis e financeiros das empresas, emitindo 

pareceres que trazem confiabilidade ao investidor. 

Com a evolução do tema, além da auditoria externa ou independente, surgiu 

também a auditoria interna. Se a primeira objetiva promover a acuracidade das 



informações financeiras e contábeis, por sua vez, a segunda objetiva avaliar o 

ambiente de controle interno da Empresa, executando também o papel consultivo para 

a empresa. 

 

2.1.3 AUDITORIA INTERNA E EXTERNA 

 

Com o crescimento dos negócios, os administradores das empresas sentiram 

a necessidade de definir políticas, procedimentos e normas internas para garantir o 

bom funcionamento dos processos internos, entretanto, de nada adianta ter tais 

documentos se não for possível garantir a sua efetiva aplicabilidade, desta forma, 

surge o papel do auditor interno, como uma ramificação da auditoria externa, mas com 

o objetivo claro de avaliar os processos da empresa, uma vez que a externa não 

consegue analisar toda a empresa, ou seja, o principal foco é o aspecto contábil e 

financeiro. 

De acordo com Almeida (2012, pg. 1-6) “[...] o auditor interno é um empregado 

da empresa, e dentro de uma organização ele não deve estar subordinado àqueles 

cujo trabalho examina. Além disso, o auditor não deve desenvolver atividades que 

possa vir um dia a examinar [como, por exemplo, elaborar lançamentos contábeis], 

para que não interfira em sua independência.” 

Da mesma forma, Franco (2009, p. 219), apud Rosa; Moreira e Harano (2018, 

pg. 4) corrobora afirmando “a auditoria interna é aquela exercida por funcionário da 

própria empresa, em caráter permanente. Apesar de seu vínculo à empresa, o auditor 

interno deve exercer sua função com absoluta independência profissional [...]” 

Tal independência deve permitir inclusive que a auditoria interna consiga 

avaliar e identificar possíveis vulnerabilidades nas atividades exercidas pelo 

presidente da empresa, não sofrendo represálias, tão pouco limitando seu escopo de 

atuação. 

Assim sendo, de forma independente, durante o exercício de sua atividade, o 

auditor deve dispor de algumas capacidades, termo muito próximo do foco deste 

estudo, que Dellú Franco e Reis (2004, pg. 968-971) descrevem como: 

Capacidade para aplicação de normas, técnicas e procedimentos na 
realização da auditoria interna; capacidade na área de princípios e técnicas 
contábeis ao fazer registros e relatórios financeiros; conhecimento dos 



princípios de administração para verificar a relevância e a significação dos 
eventuais desvios e conhecimento dos fundamentos de contabilidade, 
economia, direito comercial, impostos, finanças, métodos quantitativos e 
sistemas de processamento eletrônico de dados. 

 

Da mesma forma, é importante que o auditor interno tenha um grande 

conhecimento prévio dos processos que irá auditar, avaliando de forma holística e 

sistemática todos os riscos inerentes que possam impactar negativamente a empresa. 

Portanto, o auditor interno para obter o maior número de informações dos 

processos que irá auditar, entre outras formas, necessita realizar entrevistas como os 

donos das atividades, neste sentido, Freitas; Fontes Filho (2018) afirmam que a 

auditoria interna é um instrumento para avaliar as informações fornecidas pelos 

gestores e, com isto, gerar insumos ao monitoramento contínuo do sistema de gestão. 

Em linha com o exposto, o The Institute of Internal Auditors Brasil - IIA (2017 

Pg. 1-25), principal associação profissional de auditoria interna, dedicado a promoção 

e desenvolvimento da pratica da auditoria interna, apresenta a relação de normas para 

a prática da atividade de auditor interno, estas normas têm como propósito e 

princípios:  

Propósitos de orientar a aderência com os elementos mandatórios da 
Estrutura Internacional de Práticas Profissionais; fornecer uma estrutura para 
a execução e promoção de um amplo espectro de serviços de auditoria 
interna de valor agregado; estabelecer as bases para a avaliação de 
desempenho da auditoria interna; promover a melhoria dos processos e 
operações organizacionais. 
Princípios de declarações dos requerimentos fundamentais para a prática 
profissional de auditoria interna e para a avaliação da eficácia do 
desempenho que são internacionalmente aplicáveis às organizações e aos 
indivíduos; Interpretações esclarecendo termos ou conceitos contidos nas 
Normas. 

 

Entre todas as normas apresentadas pelo The Institute of Internal Auditors 

Brasil - IIA (2017 Pg. 1-25) é importante destacar duas delas que estão diretamente 

relacionadas às competências necessárias ao auditor interno, são elas: 

1. Propósito, autoridade e Responsabilidade – Esta norma destaca a 
importância da definição do propósito, ou seja, a missão da auditoria 
interna e, também, o código de ética que deve ser seguido pelo 
profissional 

2. Independência e objetividade – Esta norma apresenta a importância 
da atividade independente do auditor, permitindo que este, inclusive, 
possa auditar a alta administração da empresa. 

 



De acordo com Imoniana, Freitas e Perera (2014) no decorrer das atividades e 

da responsabilidade do auditor, incluindo aqui as competências comportamentais e 

técnicas, a empresa irá medir o departamento  com foco principal na capacidade que 

esta têm de agregar valor, entre outras, a eficácia deste departamento é considerada 

quando se é possível fazer uma associação positiva, entre o cumprimento das normas, 

que dizem respeito à pratica profissional dos auditores internos, e a consecução dos 

objetivos da empresa.  

Neste contexto, a auditoria interna exerce um papel de igual importância 

quando esta entrega com qualidade, fornece apoio à alta gestão, entretanto, também 

deve obter redução de custos e despesas, agregando recomendações de alto valor à 

empresa.  

Ainda os autores, de forma geral, retratam através da Figura 3 os argumentos 

que são utilizados na medição dos resultados e na geração de valor da auditoria 

interna para as empresas. Na referida imagem, dentro de um círculo que consta a 

medição de resultados, eficiência, eficácia e medidas de desempenho, são 

destacados os principais resultados que a auditoria interna precisa entregar, entre 

eles, cito alguns como exemplo: redução de custos, monitoramento, apoio a gestão, 

cumprimento de normas de auditoria e qualidade da auditoria 

 

Figura 3 - Argumentos na Medição de Resultados de Auditoria interna 
 

 

Fonte: (IMONIANA; MATHEUS; PERERA, 2014 pg. 67) 



 

Diante deste cenário, os desafios do auditor interno se mostram relevantes para 

a empresa, considerando que atualmente são muitas as formas de não conformidades 

e riscos que podem ser identificadas junto as grandes, médias e pequenas empresas, 

seja por imperícia, negligência profissional ou mesmo por desvio de conduta, seja 

ética ou comportamental. 

A auditoria interna, como papel fundamental deve apoiar a alta gestão na 

identificação destes possíveis desvios e tem como objetivo, de forma não exaustiva, 

inibir não conformidades praticadas pelos funcionários. 

Desta forma, o propósito da auditoria interna é identificar e avaliar a atividade 

de gestão seguindo os preceitos da governança corporativa, baseando-se nas 

políticas, normas e procedimentos da empresa, com o intuito de revelar possíveis 

desvios destes. 

Como a atividade do auditor interno não gera resultado palpável sob aspecto 

de produção, ou seja, não gera o fruto principal da empresa, este deve sempre buscar 

meios de demonstrar o seu valor para a empresa. Desta forma, Imoniana; Freitas e 

Perera (2014) afirmam que a geração de valor é de suma importância para auditoria 

interna, é através deste que conseguirá argumentos para justificar a sua existência e 

manutenção na estrutura da empresa, assim serve para que a empresa possa 

redirecionar seu foco e corrigir possíveis distorções em suas operações, entretanto, 

os autores também afirmam que este trabalho deve tratar-se de uma consequência 

ou continuidade de um trabalho, que se inicia na elaboração da avaliação dos seus 

resultados. 

Assim sendo, podemos concluir, então, que o objetivo principal da auditoria 

interna é promover o conforto à alta administração, identificando possíveis ofensores 

a empresa auxiliando na mitigação destes, promovendo desta forma o cumprimento 

de seus objetivos. 

Em continuidade e de forma não excludente, faz-se necessário destacar a 

diferença entre auditor interno e auditor externo, ambos exercem suas atividades de 

forma independente. Na Tabela 4 é possível identificar algumas destas diferenças. 

 

 



Tabela 4 - Diferenças entre auditor interno e auditor externo 
 

AUDITOR INTERNO AUDITOR EXTERNO 

É empregado da empresa auditada 
Não tem vínculo empregatício com a empresa 
auditada 

Menor grau de independência Maior grau de independência 

Executa auditoria contábil e operacional Executa apenas auditoria contábil 

Os principais objetivos são: 

- Verificar se as normas internas estão sendo 
seguidas 

- Verificar a necessidade de aprimorar as 
normas internas vigentes 

- Verificar a necessidade de novas normas 
internas 

- Efetuar auditorias das diversas áreas das 
demonstrações contábeis e em áreas 
operacionais 

O principal objetivo é emitir um parecer ou opinião 
sobre as demonstrações contábeis, no sentido de 
verificar se estas refletem adequadamente a 
posição patrimonial e financeira, o resultado das 
operações, as mutações do patrimônio líquido e o 
fluxo de caixa da empresa examinada. Também, se 
essas demonstrações foram elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis e se esses princípios 
foram aplicados com uniformidade em relação ao 
exercício social anterior 

Maior volume de testes (tem maior tempo na 
empresa para executar os serviços de 
auditoria) 

Menor volume de testes, já que está interessado em 
erros que individualmente ou cumulativamente 
possam alterar de maneira substancial as 
informações das demonstrações contábeis. 

Fonte: (ALMEIDA, 2012, pg. 1-6) 

 

Especificamente quando trata-se da auditoria externa, ainda sem pretensão de 

esgotar o tema, pode-se afirmar que é uma auditoria independente que tem por 

finalidade avaliar e revisar as demonstrações contábeis, visando identificar se estas 

refletem corretamente todos os relatórios que suportam sua posição patrimonial, 

patrimônio líquido e o fluxo de caixa da empresa, emitindo ao final, pareceres sobre 

sua situação. 

De acordo com Leitão et al (2018, pg. 5-7) “A Auditoria Externa é realizada por 

um auditor independente que não possui vínculo com a empresa auditada, ele é 

contratado para dar sua opinião sobre as demonstrações contábeis, e verificar se elas 

estão sendo apresentadas adequadamente”. 

Após a avaliação da auditoria independente, passamos por um processo 

importante onde acontece a emissão do relatório da auditoria, neste documento 

conterá o parecer da auditoria, sendo que este relatório deve ter como base os testes 

executados durante o processo de avaliação, para tanto, segundo Leitão et al (2018, 

pg. 5-7) 



A norma NBC TA 700, de 04/07/2016 – Formação da opinião e emissão do 
relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, trata da 
formação de opinião não modificada e/ou opinião limpa, a norma define como 
deve ser emitido um relatório deste tipo, e os requisitos são que o auditor 
obtenha evidência de Auditoria com informação concisa em quantidade 
suficiente, com relatos sobre a relevância das distorções, com segurança 
sobre os testes realizados e que estejam todos eles livres de possíveis erros.  

  

Assim sendo, o relatório da auditoria deve conter informações concisas e em 

quantidade suficiente para auxiliar a administração na tomada de decisão e possíveis 

correções de distorções relevantes à atividade da empresa. 

 

2.1.4 AUDITORIA APOIANDO A ATIVIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

Como descrito anteriormente são diversas as formas das empresas sofrerem 

com não conformidades, sejam elas por desvios em processos ou comportamentais, 

por sua vez, estas não conformidades podem causar diversos impactos negativos ao 

negócio, comprometendo inclusive sua perenidade. 

Quando é lançada luz sobre a perenidade de uma empresa, devesse destacar 

não só o impacto causado aos acionistas desta, mas como avaliar o impacto causado 

na sociedade e na comunidade. 

Diante deste fato, novos conceitos têm emergidos na área empresarial, com 

destaque para o triple bottom line. Seguindo tal preceito, as organizações passam a 

preconizar a sustentabilidade e a medição do desempenho empresarial sob três 

aspectos: econômico, social e ambiental. 

Ainda de acordo com Brown, Dillard e Marshall (2006), é possível destacar que 

dentro de uma abordagem multistakeholder de geração de valor e competitividade, a 

interação da organização com os sistemas econômico, social e natural. 

Como citado anteriormente, a auditoria tem papel fundamental na avaliação 

dos riscos de negócio, apoiando a empresa na identificação de ofensores a sua 

estratégia, bem como, suportando o negócio em suas tomadas de decisões 

embasadas pelos seus relatórios e pareceres emitidos. 

Tais relatório devem constar de forma clara, seja qualitativa e/ou quantitativa, 

quais vulnerabilidades o negócio está exposto, promovendo desta forma a perenidade 

da empresa. 



O auditor, principalmente o interno, de forma independente deve avaliar os 

processos da empresa que possuem altos riscos ao negócio, estes processos não 

devem ser limitados apenas a aspectos financeiros, mas também devem garantir que 

a empresa esteja em conformidade com as legislações sociais e ambientais. 

Sob o aspecto ambiental Zaro; Pastre e Alberton (2015) afirmam que a auditoria 

ambiental também assegura a implantação, acompanhamento e validação das 

normas de qualidade ambiental estabelecidas pelas certificações de ISO (International 

Organization for Standardization)”. 

Diante do exposto a auditoria interna é peça fundamental para que seja 

promovido o cumprimento adequado de todas as normas, políticas e procedimentos 

da empresa, assim como as legislações vigentes. Não obstante, também promove 

apoio à alta gestão da empresa à tomada de decisões que possam dirimir possíveis 

impactos negativos ao negócio diante de riscos inerentes à condução de suas 

atividades. 

Assim sendo, a auditoria interna, através das aplicações de suas 

competências, desenvolve papel crucial de fiscalização e manutenção das boas 

práticas de negócio e, de forma não impeditiva, de sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS E TÉCNICAS 

 

Segundo Brandão e Guimarães (2001), a sociedade está vivendo um período 

de transformações sociais, econômicas, políticas e culturais e que estas mudanças 

estão resultando em uma grande reestruturação produtiva e que nas empresas, o 

impacto destas movimentações se materializa através da racionalização 

organizacional e técnicas que podem incorporar ao ambiente empresarial novas 

tecnologias e, principalmente, um novo modelo de gestão. 

Ainda de acordo com os autores, este aspecto passa a ser um desafio às 

organizações, pois necessitam desenvolver e utilizar instrumentos de gestão que lhes 

garantam competitividade atual e futura. 

Para tanto, a execução de qualquer atividade, seja ela profissional ou não, 

certamente o indivíduo deve portar competências direcionadas à execução da 

referida, a palavra competência segundo o Dicionário Aurélio (2019) refere-se a 

“capacidade decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um 

assunto: recorrer à competência de um especialista [...] conjunto de habilidades, 

saberes e conhecimentos”. 

Ainda contextualizando competências, Carbone, et al. (2009; pg. 41 - 77) 

afirmam que o termo competência emergiu essencialmente na linguagem jurídica e 

estava relacionado a faculdade atribuída a alguém ou instituição para avaliar e julgar 

certas questões. Os autores ainda afirmam que, por conseguinte, o termo designou o 

reconhecimento social sobre a capacidade de alguém de se posicionar a respeito de 

determinado assunto e que mais tarde passou a qualificar o indivíduo como sendo 

capaz de realizar algum trabalho. 

No sentido da afirmação anterior, onde qualifica o indivíduo como capaz de 

desenvolver algum trabalho, faz-se necessário a gestão destes,  assim sendo,  

Brandão e Guimarães (2001) descrevem que a gestão por competência e a gestão 

por desempenho são instrumentos que estão igualmente voltados para oferecer 

alternativas eficientes à gestão das empresas. Os autores afirmam ainda, que a 

competência ou o desempenho do indivíduo também influencia no desempenho da 

organização, que por sua vez também são igualmente influenciados. 



Diante destas opções de gestão e de forma não excludente, a aplicação das 

competências técnicas e comportamentais não devem apenas seguir o viés de 

alcançar melhores resultados operacionais, ou seja, aplica-las visando apenas o lucro 

a curto prazo, faz-se necessário avaliar estas competências também como forma de 

se alcançar a sustentabilidade da empresa, assim sendo, aplicar as competências 

com foco nas dimensões financeiras, sociais e ambientais. 

Desse modo, segundo Kusma, Doliveira e Silva (2017) as competências para 

a sustentabilidade podem ser definidas como aquelas que são capazes de 

desenvolver e/ou manter processos com participação efetiva, com estruturas robustas 

de governança corporativa, empoderando e incentivando a promoção de avalições do 

ambiente empresarial, buscando aprimoramentos e mudanças. 

De acordo com a afirmação anterior, pode-se entender que estas aplicações 

tornam-se um conceito estratégico, onde as aplicações das competências 

profissionais adequadas a cada função, traduz um diferencial competitivo e estabelece 

o desenvolvimento da estratégia corporativa da empresa, assim como, apoia no 

aumento da produtividade, na maior satisfação dos funcionários e na busca de 

resultados cada vez mais assertivos. 

Seguindo esta mesma linha de raciocínio Carbone, et al. (2009; pg. 41 - 77) 

menciona que as competências são expressadas quando as pessoas conseguem 

gerar um resultado no trabalho, resultado este que surge em decorrência da aplicação 

conjunta de conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Assim sendo, faz-se necessário que as empresas, cada vez mais, desenvolvam 

formas de promover o aprimoramento das competências de seus profissionais, 

trabalhando tanto o aspecto técnico quanto o comportamental, mas sem perder o olhar 

para continuidade do negócio, aplicando-os sob a ótica sustentável. 

As competências passam por um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

saberes que determinados indivíduos devem possuir para executar determinadas 

tarefas, neste sentido Fleury e Fleury (2001 Pg. 185) afirmam que: 

Nesta perspectiva, o conceito de competência é pensado como conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades 
humanas) que justificam um alto desempenho, acreditando-se que os 
melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e 
personalidade das pessoas. Em outras palavras, a competência é percebida 
como estoque de recursos, que o indivíduo detém. 

 



Os autores Brandão e Guimarães (2001) corroboram afirmando que 

competências são um conjunto de três dimensões, conhecimentos, habilidades e 

atitudes conforme Figura 4. 

 

Figura 4 - Três dimensões da competência 
 

 

Fonte: (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001) 

 

Fleury e Fleury (2001 Pg. 185) também descrevem que a competência é uma 

palavra do senso comum, usada principalmente para qualificar a pessoa e que o seu 

oposto não implica apenas em negação, mas também sugere um sentido pejorativo e 

depreciativo da pessoa. Afirmam, ainda, que as competências não se limitam a um 

estoque de conhecimentos teóricos e empíricos que o indivíduo possua, tão pouco 

encontra-se enraizada na tarefa. 

Ainda contextualizando, os autores Carbone et al. definiram competências não 

apenas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para 

execução de alguma determinada atividade. 



...mas como o desempenho expresso pela pessoa em um dado contexto, em 
termos de comportamentos e realizações decorrentes da mobilização e 
aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho. (CARBONE, 
et al., 2009; pg. 41 - 77) 

 

Diante do exposto, na execução das atividades profissionais, o indivíduo aplica 

as competências que foram adquiridas ao longo de sua formação profissional, estas 

competências nem sempre são percebidas da mesma maneira por outros 

profissionais, assim quando não se tem clareza a respeito da competência aplicada, 

as pessoas podem interpretá-las da forma que melhor lhe convier. 

Brandão e Bahry (2005) explicam que para reduzir esta percepção incorreta, 

as competências devem ser associadas a condições e critérios, onde incialmente ela 

deve ser associada ao desempenho ou comportamento esperado, demonstrando 

assim que o indivíduo tem capacidade de executar a atividade, esta condição deve 

ser descrita sempre com um verbo de ação, outra vertente está vinculada a condição 

na qual se espera que o profissional desenvolva suas atividades e aplique as 

competências e a última vertente é o critério para que se possa avaliar o padrão e 

qualidade da competência, podendo, assim, classificar a aplicação da competência 

como satisfatória ou não. 

Na Figura 5 os autores, exemplificam a utilização das condições e critérios que 

devem ser associadas as competências, dirimindo desta forma possíveis 

interpretações incorretas de outras pessoas, visando uniformizar o conceitual. 

  

Figura 5 - Exemplos de condições e critérios associados a competências. 
 

 

 Fonte: (BRANDÃO; BAHRY, 2005) 

  



Em consonância com as condições e critérios associados a competências, 

Parry (1996) apud Fernandes e Fleury (2007 Pg. 105) chama a atenção para duas 

concepções atribuídas a competências: 

...como inputs ou outputs. Para o autor, nos Estados Unidos, competências 
são encaradas predominantemente como inputs: conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes que afetam o desempenho do indivíduo; na Europa, 
competências são vistas como outputs: empregados demonstram 
competências a partir do momento em que atingem ou superam resultados 
esperados em seu trabalho. 

 

Seguindo a contextualização, são inúmeros os conhecimentos e competências 

exigidos diariamente de qualquer profissional, neste aspecto o Word Economic Fórum 

(2016) relaciona dez conhecimentos que serão exigidos dos profissionais até 2020, 

são eles:  

1. Resolução de problemas complexos; 
2. Pensamento crítico; 
3. Criatividade; 
4. Gestão de pessoas; 
5. Coordenação; 
6. Inteligência emocional; 
7. Capacidade de julgamento e de tomada de decisões;  
8. Orientação para servir;  
9. Negociação e;  
10. Flexibilidade cognitiva. 

 

Sem pretensão de aprofundar-se na metodologia aplicada pelo Word Economic 

Fórum, verificou-se que para elaborar a referida lista, a pesquisa foi direcionada para 

chefes de recursos humanos e diretores de estratégia, sendo esta, aplicada em 2015 

através de questionário eletrônico. Para seleção das empresas e profissionais foi 

utilizado o banco de dados da empresa Bloomberg, o critério de seleção adotado foi 

buscar pelos 100 maiores empregadores globais e 50 nacionais de acordo com os 

países de atuação. Com isso chegou-se ao número de 2.450 empresas respondentes. 

Da referida lista, pode-se extrair a complexidade de cada conhecimento assim 

como a amplitude entre eles, passando desde a capacidade de resolver problemas 

complexos até gestão de pessoas, por exemplo. 

Assim sendo, os profissionais auditores internos, por sua ampla atuação nas 

empresas, necessitam estabelecer uma relação ótima entre as competências técnicas 

e comportamentais no exercício de suas atribuições, estas competências são 

amplamente distintas, mas fortemente complementares para que se consiga alcançar 

de forma eficiente e eficaz os objetivos da empresa. Carmona; Pereira; Santos (2010) 



realizaram a identificação de competências requeridas ao auditor interno atuante no 

mercado de seguros, relacionando 2 grupos de competências, os quais são 

denominados conhecimentos técnicos e habilidades pessoais de comunicação, no 

grupo de conhecimentos técnicos, entre outros, estão relacionados governança 

corporativa, metodologia de auditoria e princípios contábeis. No outro grupo 

encontram-se visão estratégica, engajamento, comprometimento e capacidade de 

liderança. Mesmo com a especificidade desta citação, esta faz-se necessária para 

evidenciar que o resultado alcançado pelos referidos autores, estão em consonância 

com o resultado desta pesquisa. Desta maneira, as competências devem ficar 

evidentes nestes profissionais, muito em decorrência da necessidade de 

constantemente expor a empresa o valor que esta atividade pode e deve agregar. 

  

  



4 METODOLOGIA 

 

Diversos poderiam ser os métodos qualitativos e/ou quantitativos para 

responder ao problema de pesquisa apresentado, para esta dissertação o método 

adotado foi o Delphi, que se apresenta com uma ferramenta de investigação que 

busca identificar o consenso de um determinado grupo de especialistas. 

 

4.1 MÉTODO DELPHI 

 

Sem a pretensão de esgotar todo o histórico do método Delphi, de acordo com 

Facione (1990) o conceito Delphi surgiu a partir do início da década de 1950 e foi 

aplicado para obter um consenso confiável de opinião de um grupo de especialistas 

militares, através de uma série de questionários intensivos intercalados de feedback 

e opiniões controladas. 

De acordo com Marques e De Freitas (2018) uma das vantagens de utilizar o 

método Delphi é que o resultado gerado parte de um grupo e não apenas de um 

indivíduo, este naturalmente tem mais validade, além disso, este consenso demonstra 

que o grupo chegou a uma opinião inicialmente refletida, uma vez que a técnica 

empregada não expõe os indivíduos, forçando-os a apresentar suas opiniões de forma 

clara e objetiva considerando a profundidade do tema, assim como, Wright e 

Giovinazzo (2000) afirmam que outra vantagem deste método é o anonimato entre os 

participantes. 

Neste contexto, o método Delphi pode ser aplicado na administração para 

obtenção de consenso entre especialistas em relação a um tema complexo, Santos 

(2001) utilizou o método para desenvolver um modelo competências importantes a 

gestão de recursos humanos, buscando o consenso entre os especialistas do tema. 

O método Delphi também foi utilizado para identificar fatores facilitadores e limitadores 

do desenvolvimento de dissertações e teses Sander, Viacava e Takahashi (2013). 

No mesmo sentido, o método Delphi é apresentado por Wright e Giovinazzo 

(2000) como uma técnica que busca encontrar o consenso de opiniões dos 

especialistas sobre um determinado assunto ou tema. Para isto o método Delphi 

apresenta três tipos de aplicações, sendo o convencional, Normativo e Policy Delphi.  



De acordo com Yousuf (2007) o método convencional busca a opinião de um 

grupo sobre algum determinado assunto, muitas das vezes buscando associá-la a 

alguma previsão; o Normativo busca identificar e estabelecer objetivos e prioridades, 

ao invés de especulações e previsões. Assim, o objetivo é estruturar um determinado 

assunto baseado no que se deseja e não na probabilidade de acontecimento e o Policy 

Delphi procura explorar pontos de vistas opostos em relação a um determinado 

assunto, comumente envolvendo políticas. 

Com base nas citações apresentadas nesta seção, é possível afirmar que os 

autores, de forma resumida, concordam que o método Delphi é a busca de consenso 

de opiniões de especialistas em determinado assunto, de forma estruturada, anônima 

e com feedbacks constantes. Assim sendo, como um dos objetivos desta dissertação 

é responder a problemática sobre as competências comportamentais e técnicas 

necessárias ao auditor interno na condução de suas atividades, esta dissertação 

abordou o método Delphi convencional, uma vez que este método busca a opinião de 

um grupo sobre algum determinado assunto.  

  Conforme Figura 6, apresentada pelos autores Wright e Giovinazzo  (2000) a 

aplicação do método Delphi segue uma sequência lógica e estruturada no 

levantamento das informações até que seja possível emitir um relatório consistente 

com os dados apresentados. Na referida figura é possível identificar que as atividades 

são realizadas pelos coordenadores da pesquisa e pelos respondentes, sendo que o 

processo tem início com a elaboração de um questionário e seleção dos painelistas, 

após os respondentes concluírem as respostas, esta passa por um processo de 

tabulação, durante esta análise avalia-se a necessidade de introduzir novas questões, 

caso positivo, aplica-se novamente o questionário e executa o processo de tabulação 

até que a convergência das respostas seja satisfatória. Após a execução deste 

processo, as conclusões obtidas são encaminhadas aos respondentes e assim 

elabora-se o relatório final. 

 

 

 

 

 



Figura 6 - Sequência de execução do método Delphi 
 

 

Fonte: (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000) 

 



Assim como já exposto, esta dissertação busca indentificar as competências 

técnicas e comportamentais do auditor interno, desta maneira, das finalidades 

expostas pelos autores Listone e Turoff (2002), a que visa expor prioridades de valores 

pessoais e objetivos sociais está alinhada com o objetivo desta dissertação.  

Listone e Turoff (2002), afirmam também que o método Delphi é comumente 

aplicado através de um questionário padrão e estruturado, conduzido por monitor que 

fará posteriormente o resumo das respostas. A aplicação dos questionários deve ser 

direcionada para o maior número de respondente possível, sem que estes interajam 

entre si fisicamente. 

Diante das considerações, o método Delphi se sustenta sobre quatro pilares, 

onde Sáfadi (2001, pg. 2) diz se referir ao “[...] uso de especialistas, o anonimato, a 

aplicação interativa de várias rodadas do questionário, oferecendo feedback a cada 

interação e, em sua forma original, a busca de um consenso para a questão 

abordada”. 

Portanto, entende-se que a aplicação deste método ocorre em fases, onde 

inicialmente há uma coleta de dados estruturada e sem interferência dos especialistas 

respondentes, descrita por Listone e Turoff (2002) como exploratória, posteriormente 

ocorre a avaliação do resultado, buscando identificar pontos convergentes ou não 

convergentes e na última etapa buscar a classificação dos pontos em comum. 

 

4.2 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa contou com duas rodadas, sendo que para ambas ocorreram a 

aplicação de questões distintas, mais não obstante, complementares entre si. Estas 

questões foram aplicadas e respondidas por telefone e correio eletrônico para um total 

de 14 especialistas em Auditoria Interna de empresas privadas, de diversos 

segmentos, de grande e médio porte no Brasil, obtendo retorno de todos os 

participantes. O processo de coleta de dados assegurou o anonimato e a 

confidencialidade dos especialistas respondentes, assim sendo, esta pesquisa não 

relacionou as respostas aos seus respondentes e, em relação as empresas, estas 

também não foram divulgadas, apenas a quantidade delas por segmento, conforme 

destacado na tabela 5. 



Tabela 5 – Segmentos das empresas pesquisadas 
 

SEGMENTO QUANTIDADE 

Indústria de Cosméticos 2 

Energia 1 

Indústria de alimentos 1 

Serviços 3 

Educação 1 

Comércio 1 

Financeiro 2 

Cooperativas 1 

Portuário 1 

Institutos 1 

Fonte: O autor. 

 

Os especialistas que foram selecionados para responder as questões, são 

profissionais que exercem cargos de gestão e/ou possuem vasta experiência, com no 

mínimo 5 anos de vivência na área de auditoria interna. 

Como parte fundamental deste método, os questionários foram elaborados com 

regras rígidas e estruturado de forma clara para obter as informações dos 

especialistas, evitando que houvesse distorções no entendimento do referido 

questionário e garantindo a independência e confidencialidade dos respondentes. 

Wright e Giovinazzo (2000) descreve algumas recomendações no momento da 

elaboração dos questionários 

• Evitar eventos compostos 

• Evitar colocações ambíguas 

• Tornar o questionário simples de ser respondido 

• Número de questões 

• Esclarecer previsões contraditórias 

• Evitar ordenamento de proposições 

• Permitir complementações dos painelistas 

 

Da relação citada pelo autor, esta pesquisa às seguiu rigorosamente, adotando 

todos os direcionais propostos, garantindo um resultado consolidado e sem prejuízo 

à coleta de dados. 

Com foco claro em responder aos objetivos levantados nesta dissertação, a 

pesquisa identificou não apenas as competências comportamentais e técnicas do 



auditor interno, mas também buscou identificar as principais atividades de um auditor 

interno, assim como, pôde identificar se as empresas participantes desta pesquisa 

possuem forte atuação em Sustentabilidade, considerando as atuações no âmbito 

social, econômico e ambiental. 

Importante destacar que esta pesquisa seguiu os quatros pilares do método 

Delphi apresentado por Sáfadi (2001, pg. 2), “[...] uso de especialistas, o anonimato, 

a aplicação interativa de várias rodadas do questionário, oferecendo feedback a cada 

interação e, em sua forma original, a busca de um consenso para a questão 

abordada”. 

 

4.2.1 PRIMEIRA RODADA 

 

Como informado, a pesquisa contou com 2 rodadas de questionamentos, a 

primeira rodada foi composta de três perguntas, sendo que destas, duas são 

perguntas abertas e uma pergunta e fechada com possibilidade de incluir 

observações, ambas tiveram direcionais conceituais e técnicos sobre competências 

técnicas e comportamentais para auxiliar os especialistas no entendimento de como 

responder, sobretudo, garantindo a isonomia dos respondentes. As questões 

aplicadas nesta rodada encontram-se no apêndice 1 desta pesquisa.  

Após a aplicação da primeira rodada, foi possível relacionar 87 competências 

técnicas, aqui vale ressaltar que, como já previsto, várias destas competências foram 

repetidas pelos especialistas e 108 competências comportamentais, que assim como 

nas competências técnicas, várias competências comportamentais se repetiram. 

Posteriormente o pesquisador aplicou o agrupamento das competências técnicas e 

comportamentais que possuíam a mesma sinergia, utilizando-se do conhecimento 

empírico do pesquisador, o qual possuí 14 anos de experiências na área. Esta 

concatenação gerou uma lista de 10 competências técnicas. Na tabela 6 é possível 

relacionar, não exaustivamente, alguns exemplos da concatenação das competências 

técnicas: 

 

 



Tabela 6 – Concatenação das competências técnicas 
 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS RECEBIDAS 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

CONCATENADAS 

Mapeamento de processos, conhecimentos de 
processos, entendimento de funções, segregação de 
funções e avaliação de processos; entre outros 

Conhecimento de mapeamento de 
processos e segregações de funções 

Metodologias específicas para auditoria (COSO, 
ISO, etc); COSO framework; Conhecimento de 
metodologia apropriada; ISO’s; Conhecimento de 
Metodologias específicas da atividade (ex.: COSO, 
ISO, COBIT); RBA – Risk Based Audit; 
Entendimento de riscos; entre outros 

Conhecimento de metodologias de Gestão 
de Riscos, Governança, Compliance e 
controles internos 

Certificações do IIA (CIA); Certificações de ISO; 
Certificações específicas para auditoria interna; 
Certificações especificas; entre outros 

Certificações pertinentes a área 

Regulamentações e legislações; Conhecimento das 
normas que regulamentam o auditor – IIA; entre 
outros 

Conhecimento de Regulamentações e 
legislações específicas (ex.: SOX, 
Anticorrupção) 

Fonte: O autor. 

 

O mesmo processo foi adotado para as competências comportamentais, 

concatenando aquelas que possuíam a mesma sinergia. Este trabalho gerou uma lista 

de 19 competências comportamentais. Na tabela 7 é possível relacionar, não 

exaustivamente, alguns exemplos da concatenação das competências 

comportamentais: 

 

Tabela 7 – Concatenação das competências comportamentais 
 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS RECEBIDAS 
COMPETÊNCIAS 

COMPORTAMENTAIS 
CONCATENADAS 

Comportamento ético; Integridade moral e comportamental; 
Ético; Íntegro / Honesto; entre outros 

Ética 

Independência; Capacidade de isenção; prerrogativas de 
independência e isenção; entre outros 

Independência e isenção 

Resiliência; Versátil / adaptabilidade; Capacidade de se 
adaptar; Resiliência sob pressão; Jogo de cintura 
(flexibilidade); entre outros 

Resiliência, Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Raciocínio lógico; Capacidade de síntese de resultados; entre 
outros 

Raciocínio lógico e capacidade de 
síntese 

Fonte: O autor. 

 



4.2.2 SEGUNDA RODADA 

 

Com a relação consolidada das competências técnicas e comportamentais, foi 

possível iniciar a aplicação da segunda rodada, nesta fase os especialistas receberam 

uma relação das competências técnicas e comportamentais identificadas na primeira 

rodada. O objetivo desta fase da pesquisa foi disponibilizar todas as competências 

identificadas na primeira fase, para que os especialistas pudessem classificá-las de 

acordo com o grau de relevância que estas possuem nas suas respectivas empresas, 

seguindo o conhecimento empírico que estes especialistas detêm.  

Para alcançar a avaliação dos resultados desta fase, após a identificação 

destas competências, os especialistas às classificaram utilizando uma escala variável. 

Em uma pesquisa similar Sander, Viacava e Takahashi (2013) utilizaram uma escala 

que varia de 1 até 7, sendo que 1 significava “Nada relevante” e 7 “Extremamente 

relevante”. Utilizando-se desta referência, esta pesquisa adotou o mesmo método, 

entretanto, com uma escala diferente, variando de 1 até 5, sendo: 

1  Nada relevante; 

2  Pouco relevante; 

3  Relevante; 

4  Muito relevante; 

5  Extremamente relevante. 

 

A aplicação de uma escala reduzida fez-se necessário para que o resultado 

fosse alcançado com menor variação de relevância.  

E, para que se consiga obter o consenso entre os especialistas, utilizando o 

método Delphi, ainda de acordo com Sander; Viacava e Takahashi (2013, pg. 7), 

foram utilizados dois critérios. 

O primeiro critério é a média simples do fator. O segundo critério, denominado 
consenso, é calculado pelo número de respostas maiores ou iguais a cinco 
sobre o total de respondentes. Neste trabalho serão apresentados apenas os 
fatores que obtiveram média igual ou superior a cinco e nível de consenso 
superior a 75%, indicadores que demonstram de maneira clara a importância 
do fator. (SANDER; VIACAVA; TAKAHASHI, 2013) 

 

Após a consolidação e estruturação dos dados, para esta dissertação, o 

primeiro critério foi o mesmo utilizado pelos autores ora citados, ou seja, a média 



simples dos fatores, entretanto, para obtenção de consenso, esta pesquisa considerou 

apenas as competências que obtiveram classificação igual ou superior a 4, sendo, 

muito relevante e extremamente relevante, com nível de consenso igual ou superior a 

75%. 

Assim sendo, após o final da segunda rodada foi possível gerar uma lista de 

competências técnicas e comportamentais ordenadas por relevância, considerando o 

conhecimento empírico de cada especialista. As questões aplicadas nesta rodada 

encontram-se no apêndice 2 desta pesquisa. 

Os resultados obtidos na primeira e segunda rodada, apoiará o pesquisador no 

entendimento aprofundado do fenômeno ao qual pretende-se estudar, servindo como 

alicerce para esta compreensão. Não obstante, como forma de retribuir as empresas 

e aos especialistas que responderam aos questionários, está pesquisa se propõe a 

fornecer subsídios para que as empresas possam desenvolver programas de 

capacitação e desenvolvimento destes profissionais suportando, ainda, tomadas de 

decisões das acerca dos resultados apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para obtenção dos resultados desta pesquisa, foram convidados 14 especialistas 

em auditoria interna de distintas empresas do Brasil, de diversos seguimentos e 

tamanhos. Estes especialistas responderam, em duas fases, questionários por 

telefone e/ou correio eletrônico informando as principais atividades do auditor interno, 

se suas respectivas empresas atuam com sustentabilidade, assim como, informando 

quais são as competências técnicas e comportamentais necessárias para estes 

profissionais. 

 

5.1 PRINCIPAIS ATIVIDADES DO AUDITOR INTERNO 

 

Durante o cotidiano de um profissional de auditoria interna, diversas são as 

atividades que estes devem executar, o IIA Brasil (2020) relaciona em sua norma de 

desempenho diversas naturezas das atividades do auditor interno, são elas: 

 

• Gerenciamento da Atividade de Auditoria Interna; 

• Planejamento; 

• Comunicação e aprovação; 

• Gerenciamento de recursos; 

• Políticas e procedimentos; 

• Coordenação e confiança; 

• Reportando a alta administração e ao conselho; 

• Prestadores Externos de Serviços e a Responsabilidade da 
Organização pela Auditoria Interna; 

• Natureza do Trabalho; 

• Governança; 

• Gerenciamento de riscos; 

• Controle; 

• Planejamento do trabalho de auditoria interna; 

• Considerações de planejamento; 

• Objetivos de trabalho de auditoria; 

• Escopo do trabalho da auditoria; 

• Alocação de recursos para o trabalho da auditoria; 

• Programa de trabalho da auditoria; 

• Execução do trabalho da auditoria; 

• Identificação das informações; 

• Análise e avaliação; 

• Documentando informações; 

• Supervisão do trabalho de auditoria; 

• Comunicando os resultados; 

• Critérios para as comunicações; 

• Qualidade das comunicações; 

• Erros e omissões; 

• Uso de “Conduzido em Conformidade com as Normas Internacionais 
para a Prática Profissional de Auditoria Interna”; 



• Divulgação de Não Conformidade do Trabalho de Auditoria; 

• Disseminação dos Resultados; 

• Opiniões Gerais; 

• Monitorando o Progresso; 

• Comunicação da aceitação de riscos. 

 

Como parte desta pesquisa é relacionar e identificar as principais atividades de 

um auditor interno, os especialistas consultados relacionaram quais as principais 

atividades que são exercidas pelos auditores internos em suas empresas.  

Ainda conforme metodologia proposta, os resultados coletados foram agrupados 

e as principais atividades relacionadas pelos especialistas foram: 

 

• Planejar a auditoria interna conforme periodicidade acordada; 

• Entender os processos internos da empresa; 

• Identificar, analisar e avaliar os riscos da empresa; 

• Definir as bases de dados e selecionar as amostras para os testes; 

• Definir o escopo de trabalho; 

• Elaborar e aplicar os testes de auditoria interna; 

• Alinhar e apresentar as vulnerabilidades identificadas; 

• Emitir relatórios com os resultados da auditoria interna; 

• Sugerir planos de ação para mitigar as vulnerabilidades; 

• Monitoramento das vulnerabilidades identificadas; 

• Prestar consultorias internas; 

• Aplicar treinamentos internos sobre políticas e procedimentos. 

 

Sem pretensão de esgotar todas as análises possíveis, de forma geral, quando 

comparamos as atividades relacionadas pelos especialistas das empresas 

consultadas e as atividades publicadas pelo IIA Brasil, é possível identificar 

consonâncias entre elas. 

Entretanto, foi possível identificar algumas atividades constante da lista do IIA que 

não se apresentam na lista dos especialistas, destes faz-se necessários destacar as 

seguintes: 

 

• Governança; 

• Identificação das informações; 



• Controle; 

• Reportando a alta administração e ao conselho. 

 

5.2 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA COM SUSTENTABILIDADE 

 

Ainda como parte da proposta de pesquisa, verificou-se junto aos especialistas se 

as respectivas empresas em que eles atuam exercem suas atividades seguindo 

preceitos sustentáveis, com destaque para o conceito de triple bottom line que se 

refere a aspectos econômicos, sociais e ambientas. 

No universo pesquisado, considerando as 14 empresas que foram representadas 

pelos especialistas em auditoria interna, o resultado foi que 100% deles afirmaram 

que suas empresas atuam sob os preceitos sustentáveis, entretanto, 43% destes 

também afirmam que a área de auditoria interna não executa qualquer atividade 

diretamente vinculada a sustentabilidade, assim sendo, o auditor não executa 

atividades que possam mensurar e/ou apoiar a empresa nos seus processos de 

sustentabilidade. 

Causa estranheza o fato de quase metade dos especialistas afirmarem que a 

auditoria interna não atua apoiando as atividades de sustentabilidade, visto que, 

quando analisa-se as atividades citadas por eles, são possíveis identificar várias que 

poderiam apoiar neste processo, como por exemplo: i) Identificar, analisar e avaliar os 

riscos da empresa; ii) Alinhar e apresentar as vulnerabilidades identificadas; iii) Sugerir 

planos de ação para mitigar as vulnerabilidades e iv) Aplicar treinamentos internos 

sobre políticas e procedimentos. 

Como parte do resultado desta específica pesquisa, foi possível destacar algumas 

frases fornecidas pelos especialistas que demonstram suas atuações em 

sustentabilidade. 

Um especialista entrevistado relatou que o foco de atuação da auditoria interna 

em sustentabilidade está relacionado a avaliação do cumprimento à legislação. “Nas 

auditorias que realizamos também avaliamos cumprimento à legislação aplicável e 

aos regulamentos internos relacionados à sustentabilidade”. Com base nesta 

afirmativa, é possível concluir que a visão desta empresa está direcionada a 

conformidade de seus atos, ou seja, seguindo o que os regulamentos e legislações 

impõe. 



Outro especialista, por sua vez, afirma que a auditoria interna atua “Auditando os 

controles internos dos processos corporativos vinculados aos objetivos estratégicos 

que dão suporte aos macroprocessos finalísticos de Produção de Energia, de Gestão 

Ambiental e de Desenvolvimento Social da cadeia de valor da empresa”. Nesta 

afirmação é possível destacar que a empresa vincula a atividade de sustentabilidade 

como forma de suporte estratégico para os seus processos produtivos, ambiental e 

social. 

 

5.3 RELAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS 

 

As competências técnicas e comportamentais tornam-se um conceito 

estratégico, onde as aplicações das competências profissionais adequadas a cada 

função, traduz um diferencial competitivo e estabelece o desenvolvimento da 

estratégia corporativa da empresa, assim como, apoia no aumento da produtividade, 

na maior satisfação dos funcionários e na busca de resultados cada vez mais 

assertivos. 

Segundo Carbone, et al. (2009; pg. 41 - 77) as competências são expressadas 

quando as pessoas conseguem gerar um resultado no trabalho, resultado este que 

surge em decorrência da aplicação conjunta de conhecimentos, habilidades e 

atitudes. 

 

5.3.1 RESULTADO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 

 

Durante a primeira a fase da pesquisa foram identificadas diversas competências 

técnicas, estas por sua vez, foram agrupadas e relacionadas para que os especialistas 

pudessem classificá-las por relevância. 

Para se identificar a relação de competências técnicas, em alguns casos, a 

palavra conhecimento foi adotada, uma vez que, as competências para execução de 

suas atividades são combinações de conhecimentos, habilidades e atitudes que estes 

profissionais utilizam para realização de suas atividades nas empresas. De acordo 

com Brandão e Bahry (2005) “A gestão por competências propõe-se a orientar 

esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da 

organização – individual, grupal e organizacional –, as competências necessárias à 



consecução de seus objetivos. Ainda conforme Brandão e Bahry (2005) a execução 

destes conhecimentos são a expressão de seus comportamentos na empresa:  

A aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho gera um 
desempenho profissional, o qual, por sua vez, é expresso pelos 
comportamentos que a pessoa manifesta e pelas consequências desses 
comportamentos, em termos de realizações e resultados. O desempenho da 
pessoa representa, então, uma expressão de suas competências. 

 

Com base no exposto, foram identificadas 87 competências técnicas pelos 

especialistas, considerando algumas repetidas, destas, o especialista que mais 

relacionou competências técnicas, informou 13 competências e o especialista que 

menos relacionou, identificou 03 competências. Na média arredonda foram 

identificadas 06 competências técnicas por especialista. 

De forma concatenada, utilizando os critérios apresentados na seção primeira 

rodada, as competências técnicas identificadas pelos especialistas foram: 

 

• Conhecimento de metodologias de Gestão de Riscos, Governança, 

Compliance e controles internos; 

• Conhecimento de Regulamentações e legislações específicas (ex.: SOX, 

Anticorrupção); 

• Conhecimento de mapeamento de processos e segregações de funções; 

• Conhecimento de frameworks aplicados a área (ex.: COSO, ISSO, COBIT 

ITIL); 

• Domínio da língua nativa e de idiomas não nativos; 

• Conhecimento das normas que regulamentam a profissão de auditor – 

IIA; 

• Sistemas específicos da auditoria (ex.: ACL), Pacote office e sistemas da 

empresa (ex.: SAP); 

• Conhecimento de Contabilidade, Tributário, Finanças, economia, 

administração e áreas correlatas; 

• Conhecimento de linguagem de programação e mineração de dados; 

• Certificações pertinentes a área. 

 

Na segunda rodada da pesquisa estas competências foram disponibilizadas aos 

especialistas para que estes pudessem classificá-las de acordo com a relevância nas 



suas atividades de auditoria interna. A régua de classificação disponibilizadas aos 

especialistas foram: 1 significa “Nada relevante”; 2 significa “Pouco relevante”; 3 

significa “Relevante”; 4 significa “Muito relevante” e 5 significa “Extremamente 

relevante”. 

Para obtenção dos resultados desta pesquisa, o consenso foi adotado para 

competências selecionadas como muito relevante e extremamente relevante, cuja 

soma seja igual ou superior a 75%. 

 

Tabela 8 – Consenso das competências técnicas 
 

Competências 
Nada 

Relevante 
Pouco 

Relevante 
Relevante 

Muito 
Relevante 

Extremament
e Relevante 

Soma 
(4+5) 

Conhecimento de 
metodologias de Gestão 
de Riscos, Governança, 
Compliance e controles 
internos 

0% 0% 0% 36% 64% 100% 

Conhecimento de 
Regulamentações e 
legislações específicas 
(ex.: SOX, 
Anticorrupção) 

0% 0% 21% 71% 7% 79% 

Conhecimento de 
mapeamento de 
processos e 
segregações de funções 

0% 0% 21% 50% 29% 79% 

Conhecimento de 
frameworks aplicados a 
área (ex.: COSO, ISO, 
COBIT ITIL) 

0% 0% 29% 57% 14% 71% 

Domínio da língua nativa 
e de idiomas não nativos 

0% 0% 36% 43% 21% 64% 

Conhecimento das 
normas que 
regulamentam a 
profissão de auditor – IIA 

0% 7% 29% 36% 29% 64% 

Sistemas específicos da 
auditoria (ex.: ACL), 
Pacote office e sistemas 
da empresa (ex.: SAP) 

0% 0% 43% 36% 21% 57% 

Conhecimento de 
Contabilidade, Tributário, 
Finanças, economia, 
administração e áreas 
correlatas 

0% 0% 43% 57% 0% 57% 

Conhecimento de 
linguagem de 
programação e 
mineração de dados 

0% 21% 50% 21% 7% 29% 

Certificações pertinentes 
a área 

0% 0% 79% 14% 7% 21% 

Fonte: O autor. 



De acordo com a tabela 8, é importante destacar neste resultado que as 

competências técnicas necessárias para atuação do auditor interno consensuadas 

pelos especialistas, pela ordem são: 

 

• Conhecimento de metodologias de gestão de riscos, governança, 

compliance e controles internos; 

• Conhecimento de Regulamentações e legislações específicas (ex.: 

SOX, Anticorrupção) 

• Conhecimento de mapeamento de processos e segregações de 

funções. 

 

Considerando o conhecimento técnico, este resultado demonstra que os 

especialistas entendem que o conhecimento em metodologias, regulamentações, 

normas, legislações, assim como, os conhecimentos de processos são fundamentais 

para o profissional da área de auditoria interna. 

Das 10 competências técnicas relacionadas, 70% destas ficaram abaixo da 

linha de consenso adotada na pesquisa. Isso pode demonstrar que os especialistas 

polarizaram suas classificações, aplicando o muito relevante e extremamente 

relevante em poucas competências técnicas. 

Na outra ponta do resultado da pesquisa, vale destacar que, com a soma de 

apenas 21% dos especialistas, as certificações pertinentes a área é muito ou 

extremamente relevante. Com base neste dado, em comparação com as demais 

competências, é possível concluir que certificações na área não são relevantes para 

a atuação dos auditores internos, isso leva a reflexão do quanto as certificações 

podem realmente agregar às empresas e aos auditores internos. 

Outro dado que chamou à atenção está relacionado à competência de 

conhecimento de linguagem de programação e mineração de dados, cuja 

classificação de muito ou extremamente relevante obteve o resultado de apenas 29% 

dos especialistas. Tal dado chamou a atenção pelo fato de atualmente falar-se em 

auditoria contínua, ou seja, entre outros direcionais, a auditoria que avalia uma base 

dados total e não apenas uma pequena amostragem desta, neste sentido, Silva e 

Almeida Jr. (2014) afirmam que para as organizações atingirem a confiança do seu 

público interno e externo, esta deve trabalhar por meio da auditoria contínua de dados, 

realizando o monitoramento de processos críticos de negócio. 



As demais competências técnicas que não obtiveram 75% de consenso, pela 

ordem, foram: 

• Conhecimento de frameworks aplicados a área (ex.: COSO, ISO, COBIT 

ITIL) 

• Domínio da língua nativa e de idiomas não nativos 

• Conhecimento das normas que regulamentam a profissão de auditor - 

IIA 

• Sistemas específicos da auditoria (ex.: ACL), Pacote office e sistemas 

da empresa (ex.: SAP) 

• Conhecimento de Contabilidade, Tributário, Finanças, economia, 

administração e áreas correlatas 

• Conhecimento de linguagem de programação e mineração de dados 

• Certificações pertinentes a área 

 

Entre as competências técnicas que não atingiram o percentual de consenso, 

é importante destacar que 5 delas ficaram acima de 50%, são elas: 

 

• Conhecimento de frameworks aplicados a área (ex.: COSO, ISO, COBIT 

ITIL); 

• Domínio da língua nativa e de idiomas não nativos;  

• Conhecimento das normas que regulamentam a profissão de auditor – 

IIA; 

• Sistemas específicos da auditoria (ex.: ACL), Pacote office e sistemas 

da empresa (ex.: SAP); 

• Conhecimento de Contabilidade, Tributário, Finanças, economia, 

administração e áreas correlatas. 

 

Outro consenso importante no resultado foi que 100% dos especialistas não 

atribuíram a classificação “nada relevante” para as competências técnicas 

previamente identificadas e, apenas 4 especialistas, afirmam que 2 competências 

técnicas são classificadas como “Pouco relevante”, sendo mais específico, estes 

especialistas atribuíram esta relevância para as competências: Conhecimento de 

linguagem de programação e mineração de dados e Conhecimento das normas que 



regulamentam a profissão de auditor – IIA. No mesmo sentido, outro resultado 

importante é que em média 62% das competências técnicas receberam classificações 

iguais a “Muito relevante” ou “Extremamente relevante”. 

 

5.3.2 RESULTADO DAS COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

 

Assim como na elaboração da lista de competências técnicas, na busca pelas 

competências comportamentais o direcional de conhecimentos, habilidades e atitudes 

foram considerados, principalmente, habilidades e atitudes. Seguindo esta mesma 

linha de raciocínio Carbone, et al. (2009; pg. 41 - 77) menciona que as competências 

são expressadas quando as pessoas conseguem gerar um resultado no trabalho, 

resultado este que surge em decorrência da aplicação conjunta de conhecimentos, 

habilidades e atitudes 

Como resultado foram identificadas 108 competências comportamentais pelos 

especialistas sem qualquer agrupamento por sinergia, sendo que, o especialista que 

mais relacionou competências comportamentais, informou 16 competências e o 

especialista que menos relacionou, identificou 04 competências. Na média 

arredondada foram identificadas 08 competências comportamentais por especialista. 

Seguindo a metodologia, na primeira rodada da pesquisa foram identificadas 

diversas competências comportamentais, que por sua vez, foram agrupadas e 

relacionadas para que os especialistas pudessem classificá-las por relevância. As 

competências comportamentais identificadas pelos especialistas foram: 

 

• Independência e isenção; 

• Ética; 

• Resiliência, Flexibilidade e Adaptabilidade; 

• Raciocínio lógico e capacidade de síntese; 

• Capacidade investigativa e curiosidade; 

• Visão holística; 

• Argumentação, persuasão e comunicação; 

• Capacidade de julgamento e ceticismo; 

• Inteligência emocional e disciplina; 

• Empatia, bom senso e relacionamento interpessoal; 



• Capacidade de execução; 

• Capacidade de planejamento; 

• Capacidade de concentração e escuta ativa; 

• Capacidade de negociação; 

• Pró atividade; 

• Liderança e trabalho em equipe; 

• Humildade; 

• Capacidade de inovar; 

• Capacidade de razoabilidade. 

 

Com base na relação destas competências, os especialistas realizaram as 

classificações por relevância, conforme indicativo na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Consenso das competências comportamentais 
 

Competências 
Nada 

Relevante 
Pouco 

Relevante 
Relevante 

Muito 
Relevante 

Extremam
ente 

Relevante 

Soma 
(4+5) 

Ética 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Independência e isenção 0% 0% 0% 7% 93% 100% 

Resiliência, Flexibilidade e 
Adaptabilidade 0% 7% 0% 50% 43% 93% 

Raciocínio lógico e 
capacidade de síntese 0% 0% 7% 57% 36% 93% 

Capacidade investigativa e 
curiosidade 0% 0% 7% 57% 36% 93% 

Visão holística 0% 0% 14% 36% 50% 86% 

Argumentação, persuasão e 
comunicação 0% 0% 14% 50% 36% 86% 

Capacidade de julgamento e 
ceticismo 0% 7% 7% 43% 43% 86% 

Inteligência emocional e 
disciplina 0% 0% 14% 57% 29% 86% 

Empatia, bom senso e 
relacionamento interpessoal 0% 0% 21% 43% 36% 79% 

Capacidade de execução 0% 0% 29% 64% 7% 71% 

Capacidade de planejamento 0% 0% 29% 43% 29% 71% 

Capacidade de concentração 
e escuta ativa 0% 0% 36% 29% 36% 64% 

Capacidade de negociação 0% 7% 29% 50% 14% 64% 

Pró atividade 0% 0% 36% 57% 7% 64% 

Liderança e trabalho em 
equipe 0% 7% 36% 43% 14% 57% 

Humildade 0% 0% 50% 29% 21% 50% 

Capacidade de inovar 0% 7% 43% 50% 0% 50% 

Capacidade de razoabilidade 0% 0% 50% 29% 21% 50% 

Fonte: O autor. 



 

Conforme tabela 9, foi possível identificar que 10 competências 

comportamentais ficaram classificadas entre muito e extremamente relevantes, 

perfazendo 53% do total de competências identificadas. 

As competências comportamentais, na ordem, consensuadas pelos 

especialistas foram:  

 

• Ética; 

• Independência e isenção; 

• Resiliência, Flexibilidade e Adaptabilidade; 

• Raciocínio lógico e capacidade de síntese; 

• Capacidade investigativa e curiosidade; 

• Visão holística; 

• Argumentação, persuasão e comunicação; 

• Capacidade de julgamento e ceticismo; 

• Inteligência emocional e disciplina; 

• Empatia, bom senso e relacionamento interpessoal. 

 

Uma competência comportamental que vale destacar é a Ética, a qual 100% 

dos especialistas responderam que tal competência é extremamente relevante para o 

desempenho das atividades do auditor interno. E, considerando a soma de muito e 

extremamente relevante, 100% dos respondentes também afirmaram que a 

independência e isenção são competência comportamentais importantes aos 

auditores internos. 

Ainda somando o muito relevante e extremamente relevante, é notável que 

93% dos especialistas afirmam que os auditores internos precisam ter Resiliência, 

Flexibilidade e Adaptabilidade; Raciocínio lógico e capacidade de síntese, assim 

como, Capacidade investigativa e curiosidade. 

Na outra ponta da análise, 50% dos especialistas afirmaram que a capacidade 

de razoabilidade dos auditores internos são muito ou extremamente relevantes para 

as atividades do auditor interno. 

Das competências comportamentais classificadas pelos especialistas, 

nenhuma delas foram classificadas como “nada relevantes” e, apenas 5 competências 



obtiveram as classificações como “pouco relevantes”, sendo que ambas ficaram com 

7% do total dos respondentes. 

Assim sendo, das 19 competências comportamentais classificadas pelos 

especialistas, 9 delas ficaram abaixo da linha de consenso adotado nesta pesquisa, 

ou seja, 47% das competências. 

 

• Capacidade de execução; 

• Capacidade de planejamento; 

• Capacidade de concentração e escuta ativa; 

• Capacidade de negociação; 

• Pró atividade; 

• Liderança e trabalho em equipe; 

• Humildade; 

• Capacidade de inovar; 

• Capacidade de razoabilidade; 

 

Entre as competências comportamentais que não atingiram o percentual de 

consenso, vale destacar que 6 delas ficaram acima de 50%, são elas: 

 

• Capacidade de execução; 

• Capacidade de planejamento;  

• Capacidade de concentração e escuta ativa; 

• Capacidade de negociação; 

• Pró atividade; 

• Liderança e trabalho em equipe. 

 

Outro resultado importante desta pesquisa é o fato de 100% dos especialistas 

não selecionarem a opção “Nada relevante”, da mesma forma, apenas 5 

competências comportamentais receberam classificação “Pouco relevante”, são elas:  

 

• Resiliência, Flexibilidade e Adaptabilidade; 

• Capacidade de julgamento e ceticismo; 

• Liderança e trabalho em equipe; 



• Capacidade de negociação; 

• Capacidade de inovar. 

 

Seguindo a mesma análise, em média 76% das competências 

comportamentais receberam classificações iguais a “Muito relevante” ou 

“Extremamente relevante”. 

 

5.4 RECOMENDAÇÕES 

 

Como um dos resultados, entendesse que, independente do percentual de 

consenso realizado pelos especialistas, para a definição de estratégias de 

treinamentos, capacitações e/ou contratações de auditores internos, faz-se 

necessário considerar todas as competências técnicas e comportamentais ora 

relacionadas, pois todas foram apresentadas como competências necessárias à 

realização da atividade de auditor interno. 

Entre outras, esta recomendação suporta-se pelo fato de que, por exemplo, o 

Conhecimento de linguagem de programação e mineração de dados ficou, em 

relevância, entre as últimas competências técnicas avaliadas pelos especialistas, 

entretanto, como já mencionado atualmente fala-se em auditoria contínua, auditoria 

esta que avalia um grande volume de dados em sua totalidade, gerando maior 

confiança no resultado apresentado, neste sentido, Silva e Almeida Jr. (2014) afirmam 

que para as organizações atingirem a confiança do seu público interno e externo, esta 

deve trabalhar por meio da auditoria contínua de dados, realizando o monitoramento 

de processos críticos de negócio, desta forma, a competência citado acima 

certamente auxiliará neste processo. 

Outra reflexão necessária está relacionada as competências comportamentais 

capacidade de inovar e pró atividade, sendo que no resultado da pesquisa é possível 

identificar que nenhum dos especialistas classificou a capacidade de inovar como 

extremamente relevante e apenas 7% o fez para pró atividade, contudo, para o auditor 

interno estas competências são importantes para atender a auditoria contínua, 

apoiando a empresa nas decisões e resolução das vulnerabilidades identificadas, 

assim sendo, faz-se necessário definir estratégias de treinamento para estas 

competências. 



Ainda frente aos resultados apresentados, nota-se que, pelo volume de 

competências comportamentais relacionadas, estas devem ser o principal foco dos 

treinamentos e capacitações das empresas para a referida profissão, esta 

recomendação se reforça pelo fato de que 76% das competências comportamentais 

receberem a classificação “muito ou extremamente relevante”. 

 Baseando-se nos resultados apresentados, uma boa estratégia de 

capacitação, treinamento e contratação de auditores internos deve focar-se 

principalmente nas competências comportamentais, com ênfase nas competências: 

 

• Ética 

• Independência e isenção 

• Resiliência, Flexibilidade e Adaptabilidade 

• Raciocínio lógico e capacidade de síntese 

• Capacidade investigativa e curiosidade 

• Visão holística 

• Argumentação, persuasão e comunicação 

• Capacidade de julgamento e ceticismo 

• Inteligência emocional e disciplina 

• Empatia, bom senso e relacionamento interpessoal  

 

Da mesma forma que, para as competências técnicas, o foco deverá ser nas 

seguintes competências: 

 

• Conhecimento de metodologias de Gestão de Riscos, Governança, 

Compliance e controles internos 

• Conhecimento de Regulamentações e legislações específicas (ex.: SOX, 

Anticorrupção) 

• Conhecimento de mapeamento de processos e segregações de funções 

 

Porém, não obstante e sem prejuízo à estratégia, como mencionado acima deve-

se levar em consideração todas as competências técnicas e comportamentais 

necessárias ao auditor interno. 

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar e relacionar as principais 

competências técnicas e comportamentais do auditor interno. Como forma de cumprir 

este objetivo, foram propostos quatro objetivos específicos, não se limitando apenas 

a identificação de tais competências, mas também ampliando para identificar as 

principais atividades dos auditores internos, assim como, identificando se estes atuam 

de forma efetiva no processo de sustentabilidade da empresa. 

Para alcançar os resultados deste trabalho foi utilizado o método Delphi, com foco 

na busca do consenso dos especialistas, para isto foram aplicados questionários em 

2 fases distintas, sendo que, na primeira fase, as competências técnicas e 

comportamentais foram agrupadas conforme sinergia entre si. Já na segunda fase 

estes especialistas classificaram estas competências de acordo com sua relevância 

para a atividade do auditor interno. 

Para obtenção desta lista de competências técnicas e comportamentais, 

classificadas de acordo com suas relevâncias, a pesquisa foi aplicada em 14 

especialistas em auditoria interna em empresas de segmentos e tamanhos distintos. 

Como mencionado anteriormente, uma das primeiras fases da pesquisa era a 

identificação de uma relação de atividades executadas pelos auditores internos. O 

resultado obtido foi uma lista de atividades consonantes com as normas que o Instituto 

dos Auditores Internos do Brasil aplica. As atividades relacionadas pelos especialistas 

foram: 

 

• Planejar a auditoria interna conforme periodicidade acordada; 

• Entender os processos internos da empresa; 

• Identificar, analisar e avaliar os riscos da empresa; 

• Definir as bases de dados e selecionar as amostras para os testes; 

• Definir o escopo de trabalho; 

• Elaborar e aplicar os testes de auditoria interna; 

• Alinhar e apresentar as vulnerabilidades identificadas; 

• Emitir relatórios com os resultados da auditoria interna; 

• Sugerir planos de ação para mitigar as vulnerabilidades; 

• Monitoramento das vulnerabilidades identificadas; 



• Prestar consultorias internas; 

• Aplicar treinamentos internos sobre políticas e procedimentos. 

 

Durante a pesquisa, uma questão importante foi verificar se empresas 

participantes atuam com sustentabilidade e, se os auditores internos, apoiam nesta 

atividade. Como resultado foi possível identificar que 100% dos especialistas 

consultados, relataram que suas empresas atuam de forma sustentável, buscando 

executar suas atividades seguindo os preceitos sociais, ambientais e econômicos. 

Contudo, um dado que chama a atenção nesta pesquisa é o fato de 43% dos 

especialistas, ou seja, quase a metade, afirmarem que não executam quaisquer 

atividades, como auditoria interna, para apoiar o processo de sustentabilidade das 

referidas empresas. 

 Como foco principal desta pesquisa, os especialistas relacionaram uma lista de 

competências técnicas e comportamentais, as quais, posteriormente, foram 

classificadas de acordo com a relevância desta competência. A relevâncias 

apresentadas aos especialistas foram: 1 significa “Nada relevante”; 2 significa “Pouco 

relevante”; 3 significa “Relevante”; 4 significa “Muito relevante” e 5 significa 

“Extremamente relevante”. 

 Seguindo a metodologia apresenta, pela ordem, os resultados obtidos após 

estas classificações dos especialistas para as competências técnicas foram:  

1) Conhecimento de metodologias de Gestão de Riscos, Governança, 

Compliance e controles internos; 

2) Conhecimento de Regulamentações e legislações específicas (ex.: SOX, 

Anticorrupção);  

3) Conhecimento de mapeamento de processos e segregações de funções; 

4) Conhecimento de frameworks aplicados a área (ex.: COSO, ISSO, COBIT 

ITIL); 

5) Domínio da língua nativa e de idiomas não nativos; 

6) Conhecimento das normas que regulamentam a profissão de auditor – IIA; 

7) Sistemas específicos da auditoria (ex.: ACL), Pacote office e sistemas da 

empresa (ex.: SAP); 

8) Conhecimento de Contabilidade, Tributário, Finanças, economia, 

administração e áreas correlatas; 

9) Conhecimento de linguagem de programação e mineração de dados; 



10)  Certificações pertinentes a área. 

 

 Em relação as competências técnicas, é possível concluir que os especialistas 

consultados polarizaram suas classificações, deixando apenas 3 competências com 

nível igual ou superior a 75%, quando somado o conceito de muito relevante e 

extremamente relevante. 

 Ainda pela ordem de consenso apresentado na metodologia, os resultados 

obtidos após as classificações dos especialistas para as competências 

comportamentais foram:  

 

1) Ética; 

2) Independência e isenção; 

3) Resiliência, Flexibilidade e Adaptabilidade; 

4) Raciocínio lógico e capacidade de síntese; 

5) Capacidade investigativa e curiosidade; 

6) Visão holística; 

7) Argumentação, persuasão e comunicação; 

8) Capacidade de julgamento e ceticismo; 

9) Inteligência emocional e disciplina; 

10)  Empatia, bom senso e relacionamento interpessoal; 

11)  Capacidade de execução; 

12)  Capacidade de planejamento; 

13)  Capacidade de concentração e escuta ativa; 

14)  Capacidade de negociação; 

15)  Pró atividade; 

16)  Liderança e trabalho em equipe; 

17)  Humildade; 

18)  Capacidade de inovar; 

19)  Capacidade de razoabilidade. 

 

 Com o resultado das competências comportamentais é possível concluir que 

para os especialistas, 76% das competências são muito ou extremamente relevantes 

para a atividade de auditor interno, da mesma forma que, apenas 2% das 

competências são classificadas como pouco ou nada relevante. 



 Por fim, este estudo apresenta certas limitações de pesquisa que por se tratar 

da identificação das competências técnicas e comportamentais necessárias ao auditor 

interno, o fez aplicando em um universo de 14 empresas. Portanto, sugere-se que a 

continuidade dos estudos possa ampliar o universo da amostra, tanto em quantidade 

de empresas, quanto em segmentos.  
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO ETAPA 1 

 

 

Pergunta 1. O auditor interno, no exercício de sua função, deve ser capaz de avaliar, 

por exemplo, a aplicação de normas, políticas e procedimentos. Não obstante este 

profissional deve exercer suas atividades de forma independente para que assim 

possa promover a identificação de possíveis ofensores aos processos da empresa. 

 

Diante deste pequeno contexto, por gentileza, relacionar as principais 

atividades que o auditor interno exerce em sua empresa, não há necessidade de 

ordenar por relevância. 

 

 

Pergunta 2. São diversas as competências que o auditor interno deve possuir para 

executar com eficiência e eficácia suas atividades, entre elas competências técnicas 

e competências comportamentais. Brandão e Guimarães (2001) descrevem que as 

competências são um conjunto de três dimensões, conhecimentos, habilidades e 

atitudes, assim sendo, não exaustivo, um exemplo de conhecimento técnico está 

associado ao conhecimento e habilidade em outra língua que não seja a nativa, bem 

como, um exemplo de competência comportamental está associado a capacidade de 

argumentação do auditor interno.  

 

Diante do exposto, por gentileza, relacionar todas as competências técnicas e 

comportamentais que você julga necessárias ao seu auditor interno, não há 

necessidade de ordenar por relevância.  

 

(se necessário, na Tabela 10 pode incluir quantas linhas forem necessárias para 

relacionar as competências) 

 

 



Tabela 10 – Competências técnicas e comportamentais – Primeira rodada 
 

Competências Técnicas Competências Comportamentais 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fonte: O autor. 

 

Pergunta 3. É importante destacar que atualmente cada vez mais as empresas se 

preocupam com a sua perenidade, assim sendo, novos conceitos têm emergidos na 

área empresarial, com destaque para o triple bottom line. Seguindo tal preceito, as 

organizações passam a preconizar a sustentabilidade e a medição do desempenho 

empresarial sob três aspectos: econômico, social e ambiental. Diante deste cenário, 

sua empresa atua sob os preceitos de sustentabilidade citados?  

_____SIM   ____NÃO 

 Em caso positivo, qual é o papel da Auditoria Interna nesta frente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO ETAPA 2 

 

Pergunta 1. No tocante as competências técnicas listadas na Tabela 11, por gentileza, 

assinale com uma “X” a coluna que julgar pertinente, sendo que 1 significa “Nada 

relevante”; 2 significa “Pouco relevante”; 3 significa “Relevante”; 4 significa “Muito 

relevante” e 5 significa “Extremamente relevante”. 

 

Tabela 11 – Relevância das competências técnicas – Segunda rodada 
 

Competências Técnicas 1 2 3 4 5 

Competência 1      

Competência 2      

Competência 3      

Competência 4      

Competência 5      

Competência “N”      

Fonte: O autor. 

 

Pergunta 2. No tocante as competências comportamentais listadas na Tabela 12, por 

gentileza, assinale com um “X” a coluna que julgar pertinente, sendo que 1 significa 

“Nada relevante”; 2 significa “Pouco relevante”; 3 significa “Relevante”; 4 significa 

“Muito relevante” e 5 significa “Extremamente relevante”. 

 

Tabela 12 – Relevância das competências comportamentais – Segunda rodada 
 

Competências Comportamentais 1 2 3 4 5 

Competência 1      

Competência 2      

Competência 3      

Competência 4      

Competência 5      

Competência “N”      

Fonte: O autor. 


