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Resumo

O cenário empresarial atual apresenta concorrência acirrada, consumidores
exigentes e esclarecidos, regulamentações e legislação mais rigorosos,
globalização crescente, consolidação dos preceitos de governança e
sustentabilidade além de uma sociedade consciente da importância dos preceitos
éticos. Por sua vez, a auditoria interna, para que possa contribuir de forma efetiva
neste novo cenário, necessita acompanhar essa evolução, não apenas para
compreender e atuar nos novos modelos organizacionais, como para aprimorar
suas técnicas e procedimentos. Com base nesse contexto, a partir a revisão do
modelo de gestão organizacional da instituição financeira pública (IFP) estudada,
em 2014 a auditoria interna desenvolveu novo modelo de atuação em que um dos
pilares é a adoção da Metodologia de Auditoria de Processos – MAP, amparada
nas dimensões: estratégia, gestão, partes interessadas, legislação e normas,
suporte, e desempenho e resultados. Decorrido aproximadamente um ano desde o
início do emprego da nova metodologia, as condições de uma avaliação já se
fazem adequadas. Neste sentido o presente estudo de caso em uma IFP trata de
uma análise orientada por estudos bibliográficos disponíveis, com adoção de
coleta e análise de dados do campo empírico objeto da investigação. As técnicas
de pesquisa foram quali-quanti, ou seja, qualitativa na medida em que foi utilizada
análise de conteúdo para a análise de quatro trabalhos de auditoria e quantitativa,
ao serem aplicados questionários aos auditores e gestores da auditoria interna. Os
principais resultados revelaram que a Metodologia de Auditoria de Processos
encontra-se fundamentada na literatura acadêmica e orientações de órgãos
regulamentadores, sendo identificados dois aspectos principais para melhorias
que impactam na metodologia. O primeiro, buscar maior alinhamento com o
modelo de gestão organizacional da instituição financeira estudada e o segundo,
unificar as dimensões estratégia e, desempenho e resultados e realizar a
integração de seus testes de auditoria. Os demais resultados e conclusões
revelaram necessidade de alinhar o programa de auditoria à MAP, a criação de
novos programas, ajustes nos testes, inclusive na extensão dos procedimentos de
planejamento.

Palavras-chave: Auditoria interna, modelos de gestão organizacional,
governança.
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Abstract

The current business scenario presents fiercer competition, more demanding and
well informed consumers, stricter regulations and legislation, increasing
globalization, consolidation of governance and sustainability precepts as well as
the society aware of the importance of the ethical principles. In turn, the internal
audit to contribute effectively in this new scenario needs to keep up with this
progress, not only to understand and act on new business models, such as to
enhance their technics and procedures. Within this context, from the review of the
organizational management model of the public owned financial institution (PFI)
studied as a way to keep updated, in 2014 the internal audit developed new
operating model in which one of the pillars is the adoption of Process Audit
Methodology - MAP, based on the dimensions: strategy, management,
stakeholders, law and regulations, support, and performance and results. After
about a year since the start of the new methodology use, the conditions of an
assessment are already appropriate. Thus, the present case study in a PFI is an
analysis guided by available bibliographical studies, with the adoption of collection
and data analysis of the empirical field research object. Research techniques were
qualitative and quantitative, that is qualitative to the extent that it was used content
analysis to analyze four audit works, and quantitative, when applied questionnaires
to auditors and managers of internal audit.The main results revealed that the
Process Audit Methodology – MAP is properly grounded in the academic literature
and guidelines of regulatory agencies, and was identified two main aspects for
improvement that impact the methodology. The first, seek greater alignment with
the organizational management model of the studied financial institution and the
second, unify the dimensions: strategy and, performance and results besides make
the integration of its audit tests. The other results and conclusions revealed the
need to align the audit program to MAP, the creation of new programs, adjustments
in the tests, including the extent of planning procedure.

Key-words: Internal audit, organizational management models, governance.
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INTRODUÇÃO

O Sistema Financeiro evoluiu após a década de 1990 com a estabilização da

moeda e, atualmente, de acordo com consultoria Brand Finance “Global Banking

500” (2015), o Brasil já possui quatro instituições financeiras dentre as 50 mais

valiosas do mundo. O sistema financeiro internacional encontra-se no processo de

globalização da economia, cada vez mais integrado.

Para Santos (2002), a crescente globalização também torna os mercados

extremamente competitivos e nos remete a uma realidade na qual a prática de boa

gestão pode permitir à organização não apenas sua sobrevivência, mas a conquista

de novos mercados e melhores resultados.

O campo empírico deste estudo é uma Instituição Financeira Pública. Como

forma de manter-se competitiva, em 2011 essa instituição deu início a ações de

aperfeiçoamento de seu modelo de gestão organizacional. Esse processo resultou

na formatação de um diagnóstico integrado do modelo até então vigente, no qual foi

identificada a necessidade de aperfeiçoamentos, em especial, relativos às políticas

de gestão, governança corporativa, arquitetura organizacional e implantação de um

ambiente propício para inovação, em 2012, foi apresentada proposta com

alinhamento ao plano estratégico da instituição financeira.

A Auditoria interna da IFP, como forma de buscar atuação em aderência ao

novo modelo de gestão organizacional adotado pela IFP e de buscar atuação

alinhada à “declaração de posicionamento às três linhas de defesa no

gerenciamento eficaz de riscos e controles” recomendado pelo The Institute of

Internal Auditors (IIA, 2013, p. 2), desenvolveu novo modelo de atuação orientado

para os processos estratégicos da organização.

Ressalte-se que a primeira linha de defesa são os controles implantados pela

gerência, a segunda linha, as atividades de supervisão e de conformidade, além das

funções de controle estabelecidas e a terceira linha é a avaliação independente

realizada pela auditoria, voltada a fornecer aos órgãos de governança e a alta

administração avaliações abrangentes baseadas num maio nível de independência e

objetividade dentro da organização (IIA, 2013, p. 2). Desta forma, na estrutura de
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governança da organização, cada uma das “três” linhas desempenha um papel

distinto.

A nova metodologia não visou substituir atividades de auditorias especiais, a

exemplo de atividades mandatórias ou de atividades, que realização de auditorias

tradicionais se mostra eficaz.

Foram definidos para o novo modelo de atuação da auditoria interna a

avaliação integrada das dimensões de gestão organizacional: estratégia, gestão,

partes interessadas, legislação e normas, suporte, e desempenho e resultados.

Em julho de 2014, foi implantado o novo modelo e já foram realizados 48

trabalhos com adoção do mesmo em diversas áreas da IFP. A nova forma de

abordagem tem apresentado resultados positivos, principalmente pela forma

integrada de execução dos trabalhos que avaliam aspectos estratégicos dos

processos organizacionais envolvidos.

Inobstante os significativos incrementos na qualidade dos resultados

apresentados, a gama de trabalhos realizados forneceu subsídios para realização de

avaliação do novo modelo para ajustes e aprimoramentos.

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA

Quais as contribuições que a metodologia de auditoria de processos (MAP)

pode oferecer para o desenvolvimento da avaliação integrada das dimensões de

gestão organizacional: estratégia, gestão, partes interessadas, legislação e normas,

suporte, e desempenho e resultados?

OBJETIVOS DA PESQUISA

Objetivo Geral

O presente estudo objetiva analisar a metodologia de auditoria de processos

denominada MAP implantada a partir de julho de 2014 na IFP estudada, com

enfoque nas dimensões acima anotadas, e ao final, apresentar proposta de ações e

diretrizes de melhoria para ajustes do novo modelo.
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Objetivos Específicos

Para que o objetivo geral do trabalho seja alcançado é necessário cumprir os

seguintes objetivos específicos:

• Investigar as práticas de auditoria interna e suas contribuições como

ferramenta de governança.

• Identificar a regulamentação do sistema financeiro nacional e seu

alinhamento com os princípios e práticas de governança.

• Identificar os modelos de gestão organizacional e a influência destes na

atuação de uma organização.

• Indicar diretrizes e ações de melhorias para a metodologia de auditoria de

processos – MAP implantada na IFP estudada.

JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA

A atividade de auditoria surgiu como atividade de fiscalização e com o passar

dos tempos os aspectos de controle interno foram ganhando espaço (Boynton et al,

2002).

Neste sentido é importante relembrar alguns aspectos da definição de

auditoria interna do The IIA (2015), segundo a qual esta auxilia uma organização a

realizar seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada para

avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e

governança da organização.

Conforme se verifica, a inclusão de riscos e governança é muito importante

ao permitir à área uma visão mais ampla e proativa. Entretanto, em termos práticos,

a área ainda está muito associada a atividades de meramente de controles reativos

e detectivos e carece de aprimoramentos.

Dias (2006), adverte que a avaliação dos controles internos nos processos

operacionais de uma empresa vem sendo considerada por muitos como uma mera

forma de fiscalizar o trabalho feito pelos colaboradores da organização, com o intuito

de procurar erros e identificar possíveis problemas e seus culpados. O autor salienta

também que as exigências mercadológicas para o desempenho da atividade

sinalizam que os aspectos preventivos nos processos produtivos nos dias atuais
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devem ser superiores aos aspectos corretivos e detectivos. Não é mais suficiente

identificar apenas um problema após sua ocorrência, uma vez que os controles

precisam proporcionar informações tempestivas para a mitigação de problemas ou

de desvios no processo.

Pelas razões apresentadas, este estudo se justifica por propiciar à área de

auditoria interna, mediante o cumprimento do objetivo geral e objetivos específicos

propostos, a indicação de diretrizes e ações de melhorias para a MAP implantada na

IFP.

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Para responder ao problema e cumprir os objetivos propostos, esta pesquisa

está estruturada da forma seguinte. No Capítulo 1 é apresentado o quadro teórico de

referência mediante o levantamento bibliográfico dos conceitos, teorias e auditoria

com destaque para o contexto atual da atividade e para a auditoria como ferramenta

de governança corporativa. Em seguida, é apresentada uma contextualização do

sistema financeiro nacional, com destaque para os princípios e práticas de

governança. Posteriormente, aborda-se o tema dos modelos de gestão

organizacional, mais precisamente o contexto evolutivo, ou seja, os modelos de

gestão tradicionais e os modelos de gestão contemporâneos, com ênfase na

abordagem sobre os modelos de gestão organizacional e o papel da auditoria

interna, de maneira a ratificar a importância da relação entre modelos de gestão

organizacionais e auditoria interna.

No capítulo 2, apresenta-se a metodologia, especificando a tipologia da

pesquisa, as perguntas, categorias, subcategorias, grupos e subgrupos de variáveis.

Também são indicados: delimitação e design da pesquisa; população e amostra;

delineamento e etapas; procedimentos de coleta de dados; procedimentos de

tratamento e análise dos dados; facilidades e dificuldades na coleta e tratamento dos

dados; limitações da pesquisa. Ao final são feitas algumas considerações sobre os

aspectos éticos envolvidos na condução da pesquisa.

No capítulo 3, são discutidos os resultados. A análise consistiu em

primeiramente realizar pesquisa bibliográfica sobre os temas da pesquisa;

posteriormente foi realizada análise do conteúdo de quatro trabalhos de auditoria,
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escolhidos a partir da experiência desse autor, e em seguida foi realizada a análise

quantitativa decorrente da aplicação de dois questionários distintos, um para

auditores e outro para gestores.

No capítulo 4 são abordadas as conclusões e recomendações.
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CAPÍTULO 1. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica do estudo mediante o

embasamento dos assuntos que contribuíram para o cumprimento dos objetivos

propostos. Inicia-se com uma investigação sobre a atividade de auditoria em geral.

Em seguida, trata-se do contexto atual da auditoria. No passo seguinte, o assunto

tratado de forma mais específica é o alinhamento da auditoria com a gestão,

enquanto ferramenta de governança corporativa. Uma vez apresentada a atividade

de auditoria em âmbito geral, é aberto um item para tratar especificamente da

auditoria interna, por ser este o foco desta pesquisa.

A organização na qual é realizado o presente estudo é uma IFP, portanto, o

item seguinte trata da regulamentação do Sistema Financeiro Nacional após a

década de 1990, bem como procura identificar os princípios de práticas de

governança no Sistema Financeiro Nacional.

O item que finaliza a fundamentação teórica procura abarcar o ambiente de

atuação da auditoria, ou seja, as organizações. Assim, o estudo buscou conhecer

como são organizadas e geridas as organizações, com a apresentação de um item

sobre Modelos de Gestão Organizacional.

1.1 AUDITORIA

Para uma melhor compreensão é importante uma breve contextualização

histórica da auditoria (Boynton et al. 2002), que se iniciou pela chamada auditoria de

empresa com a legislação britânica durante a revolução industrial em meados do

século XIX e migrou para os Estados Unidos à medida que investidores passaram a

enviar seus próprios auditores para verificar a condição de empresas norte-

americanas nas quais tinham investido. Após o crash do mercado acionário de 1929,

algumas deficiências foram identificadas e o foco apenas no balanço patrimonial

como era até então já não se mostrava suficiente. Nesse processo a atenção da

auditoria agora já se voltava também para medidas de desempenho, resultado

operacional e conceitos de lucros.

A partir de 1932, com a exigência da Bolsa de Nova York de que as empresas

nela listadas obtivessem parecer de auditoria de Contadores Públicos Certificados

(Certified Public Accountants – CPA), seguida, em 1933, com a promulgação da Lei
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de Emissão de Títulos (Securities Act) e em 1934, com a promulgação da Lei de

Negociação de Títulos (Security Exchange Act), a auditoria assumiu uma nova fase

de destaque.

Boynton et al (2002), salientam que diante de tais demandas e do aumento da

complexidade dos negócios, ocorreram três alterações significativas na prática de

auditoria nos anos 40: (1) passagem da verificação detalhada para a verificação por

amostragem; (2) adoção da prática de vincular os testes a serem realizados à

avaliação dos controles internos da entidade auditada; e (3) redução da ênfase na

detecção de fraudes como objetivo de auditoria.

Assim, neste contexto evolutivo apresentado por Boynton et al (2002), a

década de 1980 foi marcada pela exigência de desenvolvimento contínuo: a

profissão deu um grande passo em direção a entrega de serviços com maior rigor de

qualidade, surgindo novas normas para certificações, os anos 1990 se destacaram

pelas rápidas transformações das práticas empresariais que sofreram reflexos das

tecnologias da informação que impactaram as áreas contábil e de auditoria.

Deste breve histórico, depreende-se que a auditoria já rompeu os períodos

limitados a simples revisões contábeis e tem buscado acompanhar a evolução

empresarial com a adoção de novas formas de abordagens e metodologias. Neste

sentido Boynton et al (2002) asseveram que a evolução da atividade de auditoria

sofre grande influência do contexto empresarial de sua época e assim busca

oferecer serviços compatíveis com as exigências de cada época.

1.1.1 O Contexto Atual da Auditoria

O contexto atual da auditoria no Brasil ganhou grande ênfase com o processo

de convergência às normas internacionais de contabilidade adotado pelo Comitê de

Pronunciamentos Contábeis (CPC), que faz o alinhamento às normas emitidas pelo

International Accounting Standards Board (IASB), com intuito de alcançar melhor

qualidade das informações contábeis prestadas pelas empresas brasileiras

(FIRMINO, 2012, p 2).

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis foi criado pela Resolução do

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.055/05 e tem como objetivo:

O estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos
sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de
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informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela
entidade reguladora brasileira, visando à centralização e
uniformização do seu processo de produção, levando sempre em
conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões
internacionais (Art. 3º).

O CPC é composto pelas seguintes entidades (Resolução 1.055/05):

• Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA);

• Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de

Capitais (APIMEC);

• Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo

(BM&FBOVESPA);

• Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

• Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras

(FIPECAFI); e

• Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON).

As entidades seguintes são sempre convidadas a participar: Banco Central

do Brasil (BACEN); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Secretaria da Receita

Federal e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Além destes, outras

entidades ou especialistas poderão ser convidados a participar (CPC, 2015).

No mesmo sentido, especificamente em relação à auditoria, Dantas (2012, p.

5), destaca que em 2009, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com apoio do

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), finalizou a revisão das

normas de auditoria, mediante adaptação da estrutura de normas nacional aos

padrões de normas emitidas pela International Federation of Accountants (IFAC).

Conforme se pode verificar nas práticas de auditoria, esse formato atualmente

adotado propicia convergência das normas contábeis aos padrões internacionais

com redução de riscos e de custos, centralização na emissão de normas e processo

democrático com a participação de entidades representativas dos produtores da

informação contábil, do auditor, do usuário do intermediário, da academia e do

governo (CPC, 2015). Tal formato envolve participação de diversas entidades, o que

permite oferecer à sociedade regulamentações mais confiáveis, atualizadas e

adequadas ao contexto empresarial atual.

É importante relembrar que até meados dos anos 1980 a função de auditoria

interna ainda era considerada parte da contabilidade, em que “controle” significava
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controle contábil. Entretanto, a partir de então, os trabalhos de auditoria interna

passaram a abarcar atividades de avaliação de processos, em busca de uma visão

mais integrada da organização, conforme ilustra Salinas (2001), a seguir:

• Verificação da confiabilidade das informações financeiras e operacionais,

bem como os meios utilizados para o seu alcance;

• Verificação dos sistemas estabelecidos para cumprimento das políticas,

planos e atendimento à conformidade de leis e regulamentações;

• Verificação dos meios de salvaguarda de ativos e da confirmação de suas

existências;

• Avaliação das condições de aplicação de recursos no que concerne a sua

economia e eficiência;

• Verificação dos mecanismos de acompanhamento objetivando verificar se

os resultados são condizentes com o planejado.

Conforme sugere Salinas (2001), os trabalhos de auditoria incorporaram

avaliações de áreas organizacionais até então, com pouca tradição da auditoria.

Essa ampliação de atividades da auditoria interna também é acompanhada de

aprimoramentos regulamentares.

Firmino (2012, p. 2), destaca que o processo de harmonização das normas

contábeis está presente nas principais economias mundiais, em busca de

parâmetros para tomada de decisão dos usuários da informação.

Nesta mesma linha, Dantas (2012, p. 11), destaca os papéis desempenhados

pelos órgãos reguladores e supervisores e ratifica que a confiança e a credibilidade

das informações contábeis assume particular importância para assegurar um

ambiente em prol da solidez e estabilidade financeira, considerando as

peculiaridades do sistema financeiro, em que um problema de insolvência de uma

instituição pode gerar consequências em cadeia para os demais bancos e até

mesmo em outros segmentos econômicos, conforme se verificou na crise global de

2008.

Assim, entende-se que auditoria interna, sobretudo em uma IFP, como órgão

de assessoramento e consultoria estratégico da organização necessita acompanhar

e compreender esse processo de aprimoramento regulamentar e que implica

adequações organizacionais para que possa contribuir eficazmente com seu papel.
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No mesmo sentido, Salinas (2001), realça que tem sido muito frequentes os

questionamentos quanto ao grau de contribuição dos trabalhos de auditoria para a

consecução dos objetivos do negócio da organização e para os administradores.

Questiona-se sobre em que medida a diversidade de experiências e conhecimentos

dos auditores internos pode de fato contribuir de forma mais efetiva para o alcance

dos resultados da empresa. Se por um lado tais questionamentos levam a repensar

as práticas de trabalho e forma de atuação da auditoria, por outro lado possibilitam

descobrir novas abordagens que se bem clarificadas e sistematizadas resultarão em

contribuições mais efetivas na melhoria de processos e sistemas de gestão da

organização. Além disso, a nova era do conhecimento que se apresenta traz novos

desafios às organizações e por tais razões as áreas regulamentadoras de auditoria

têm atualizado as premissas da profissão.

Não é diferente o posicionamento de Dalla Porta (2011, p.15), que rememora

que a auditoria interna é muito mais que uma simples “apontadora” de erros, pois na

realidade é uma atividade de consultoria que deve atuar alinhada à alta

administração e apresentar recomendações e soluções condizentes. Para tanto é

indispensável que o corpo técnico da auditoria esteja capacitado, inteirado e

atualizado quanto aos negócios da organização bem como do mercado em que atua.

1.1.2 A Auditoria Interna

A definição de auditoria interna utilizada pelo The Institute of Internal Auditor

(The IIA, 2012) para a Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (International

Professional Practices Framework – IPPF), representa bem a importância da

atividade para as organizações atualmente:

A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de
avaliação (assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar
valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia uma
organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma
abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a
eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e
governança.

Alguns componentes merecem ser destacados na definição utilizada pelo The

IIA, dentre eles, o fato de a auditoria interna desenvolver atividades de avaliação

(assurance) e de consultoria para adicionar valor às operações de uma organização
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e, de outro, destaca-se a melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de

riscos, controle e governança.

Observa-se que, se de um lado, referidos componentes demonstram a

importância e abrangência da atividade, por outro, ressaltam a complexidade e os

desafios para que a missão da auditoria interna seja alcançada.

Merece destaque ainda a conceituação de auditoria interna definida na Norma

Brasileira de Contabilidade (NBC) T 12, aprovada pela Resolução 986/2003, que

posteriormente teve sua sigla e numeração alterada para NBC TI 01 pela Resolução

CFC n° 1.329/2011 (CFC, 2011).

A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações,
levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados
para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e
economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de
controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de
riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no
cumprimento de seus objetivos (NBC TI 01, subitem 12.1.1.3).

No que tange à finalidade da atividade de auditoria interna, a NBC TI 01, prevê:

Agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios
para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles
internos, por meio da recomendação de soluções para as não-
conformidades apontadas nos relatórios (NBC TI 01, subitem
12.1.1.4).

Ao comparar os conceitos e definições adotados pelo The IIA e pelo CFC, são

observadas semelhanças, porém, é perceptível uma visão mais moderna e

abrangente na definição adotada pelo The IIA ao incluir a governança corporativa

dentre os aspectos de avaliação.

Para uma melhor contextualização do assunto é apresentada a seguir a

definição de auditoria do Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the

American Accounting Association (AAA) - Accounting review, v,47 (Boynton et al

(2002, p. 31), que define auditoria como:

Um processo sistemático de obtenção e avaliação objetivas de
evidências sobre afirmações a respeito de ações e eventos
econômicos, para aquilatação do grau de correspondência entre as
afirmações e critérios estabelecidos, e de comunicações dos
resultados a usuários interessados.

Este conceito, em razão de sua natureza genérica, conferiu maior atenção

para definir o caminho base do processo de auditar. Entretanto, com menos
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destaque aos seus objetivos, limita-se a informar que o resultado é comunicado aos

usuários.

Embora a definição de auditoria em sentido amplo seja importante por situar a

auditoria interna no contexto geral, o aprofundamento dos estudos é restrito ao

campo da auditoria interna em razão dos objetivos propostos.

Dentre as definições aqui estudadas, entende-se que a adotada pelo The IIA,

em razão de sua visão abrangente e moderna, ao incluir os processos de

governança juntamente com os processos de gerenciamento de riscos e de controle,

é a que melhor atende o papel da auditoria interna atualmente.

Conforme já citado, o The IIA (2013), orienta ainda a adoção da declaração

de posicionamento das três linhas de defesa que estabelece papéis distintos de

gerenciamento de riscos e controle. Assim, os órgãos de governança, a exemplo do

conselho de administração e fiscal e a alta administração, são as principais partes

interessadas atendidas pelas linhas de defesa uma vez que tais órgãos possuem,

conjuntamente, a responsabilidade e o dever de estabelecer os objetivos e as

estratégias para alcança-los. Além disso, são responsáveis pelo estabelecimento de

estruturas e processos de governança para melhor gerenciar os riscos e

consequente prestação de contas de tais atividades (THE IIA, 2013).

A seguir é apresentada a Figura 1 – Modelo de Três Linhas de Defesa, na

qual é possível visualizar a atribuição de cada uma das linhas de defesa:

Figura 1 – Modelo de Três Linhas de Defesa

Fonte: Adaptação da Guidance on the 8th EU Company Law Directive da

ECIIA/FERMA, artigo 41, apud The IIA (2013, p.2)
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Conforme exposto, depreende-se que é fundamental à atuação eficaz da

auditoria, o conhecimento de seu papel de avaliação e também o papel dos demais

agentes organizacionais, pois além de desempenhar seu papel de avaliação

independente, necessita conhecer o nível de adequação dos mecanismos de

controle e de gerenciamento de riscos, inclusive o papel dos órgãos de governança,

de forma a avaliar o alinhamento dos processos aos objetivos estratégicos, porque

assim os relatórios fornecidos à alta administração serão objetivos, independentes e

eficazes.

1.1.3 Auditoria como Ferramenta de Governança Corporativa

Governança corporativa “é o sistema pelo qual as empresas e demais

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de

fiscalização e controle e demais partes interessadas” (IBGC, 2015).

No que concerne às instituições financeiras, um importante marco para a

governança no Brasil foi a Resolução n° 2554/98, do Conselho Monetário Nacional

(CMN), que dispõe sobre a implantação de sistema de controles internos ao

estabelecer no artigo 2º, que a auditoria interna deverá estar diretamente

subordinada ao conselho de administração, caso seja exercida por unidade da

própria instituição ou caso a estrutura não preveja conselho de administração,

deverá estar vinculada à diretoria da instituição (BANCO CENTRAL DO BRASIL,

1998).

A Lei Sarbanes-Oxley, também conhecida como SOX, foi um marco mundial,

promulgada em 2002 pelo Congresso Norte-Americano após escândalos que podem

ser ilustrados com os casos Enron e Worldcom, A partir desta lei o Comitê de

Auditoria ganhou importância tendo em vista as condições impostas pela referida lei

(Furuta e Santos, 2010).

Outro aspecto global de relevância foi a declaração do G-20, denominada

Cúpula dos Líderes Mercados Financeiros e Economia Mundial, na qual é destacada

a orientação para a revisão e harmonização de normas contábeis em nível mundial.
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Em resposta ao G-20, foi constituído um grupo de estudo do International

Financial Reporting Standards (IFRS), (IFAC, 2009, p.7), que emitiu opinião de que

os países membros assegurassem recursos para disseminar e ampliar a adoção das

normas de convergência global de contabilidade emitidas pelo International Financial

Reporting Standards (IFRS), atualmente adotado no Brasil.

Salientou ainda o IFAC que as normas de convergência global fossem de

compreensão pelos mais diversos stakeholders, corporações, auditores, reguladores,

autoridades públicas e supervisores. Além disso, as normas globais deveriam ser

passíveis de revisão, claras e de aplicação consistente (IFAC, 2009, p.7).

Conforme se verifica, é crescente a importância das ações regulamentares

que reforçam a estrutura de governança das organizações, embora apenas a norma

cogente não seja suficiente para a eficácia da estrutura de governança.

Neste sentido, é necessário também que a estrutura de governança adote

princípios basilares, dos quais se destacam: conformidade legal (compliance),

prestação responsável de contas (accountability), transparência (disclosure) e senso

de justiça (fairness) (ANDRADE e ROSSETTI, 2007).

Portanto, as organizações necessitam cada vez mais reconfigurar suas

relações com os stakeholders com vistas a atender as novas exigências. Neste

sentido, Santos (2002) destaca que é coerente imaginar que qualquer investidor que

disponha de um patrimônio acionário preocupe-se com o valor, rentabilidade e

liquidez do seu ativo.

O caminho para atender a esses requisitos é dotar as organizações e o

mercado de mecanismos que protejam os direitos de propriedade e os direitos dos

credores. Os mecanismos representam um conjunto de padrões que têm por

objetivo alinhar interesses de todas as partes interessadas, incluindo gestores,

acionistas e credores. Como exemplos, tem-se a estrutura de propriedade e controle,

a estrutura de capital, a existência de um mercado de aquisições hostis, a política de

remuneração, a estrutura do conselho de administração e a transparência por meio

de publicação de relatórios das atividades da empresa. Além dos aspectos

mencionados, as organizações, ao adotarem mecanismos de governança, seja para

atender requisitos institucionais ou decorrente de regulamentações específicas, a

exemplo do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa),
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tornam-se mais atrativas, facilitando a captação de recursos e diminuindo seu custo

(FERREIRA et al, 2013).

No mesmo sentido, Ferreira, et al. (2013), ressaltam que uma estrutura de

governança corporativa, para empresas de capital aberto, contribui para a garantia

dos direitos de propriedade e à promoção de um ambiente benéfico ao investimento

privado. As empresas e os investidores precisam de um ambiente que os incentive a

alocar recursos de maneira mais eficiente.

Conforme se pode verificar, os ganhos para a organização com a implantação

de uma estrutura de governança consistente ocorrem de diversas formas.

Por seu turno, a auditoria interna como atividade de consultoria e

assessoramento estratégico assume papel relevante na estrutura de governança da

organização ao atuar na terceira linha de defesa no desempenho de atividade de

avaliação independente (The IIA, 2013, p. 2).

Assim, a auditoria interna ao atuar na terceira linha de defesa na atividade de

avaliação, estará contribuindo com a alta administração quanto à suficiência e

efetividade dos controles implantados e às instâncias superiores de governança

quanto a aderência a desvios de processos e aderência aos objetivos estratégicos

da instituição.

De acordo com o Guia para Conselhos e Comitês de Auditoria (Guidance for

Boards and Audit Committees) (ECIIA/FERMA, 2010), a auditoria interna atua como

consultor interno ao propor soluções de melhoria da governança, do gerenciamento

de riscos e controles da organização. Desta forma, contribui ativamente para a

eficácia da governança corporativa ao desempenhar suas atividades com

independência e profissionalismo. Por conseguinte, recomenda que a melhor prática

seja buscar o estabelecimento e manutenção de uma estrutura de auditoria, com

equipe independente e capacitada.

Como forma de busca da capacitação e afirmação de independência da

auditoria o citado Guia para Conselhos e Comitês de Auditoria, recomenda atuação

de acordo com a Estrutura de Práticas Profissionais Internacionais (IPPF). Neste

sentido orienta que os relatórios sejam emitidos aos níveis suficientemente altos na

hierarquia organizacional para melhor cumprirem suas funções e, além disso, que a

auditoria possua uma linha ativa e efetiva de comunicação com o conselho de

administração ou comitê de auditoria.
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Além das contribuições oferecidas pela auditoria à estrutura de governança

mediante atividades desenvolvidas para a alta administração e conselhos, a

auditoria interna pode tornar-se muito útil para a auditoria externa uma vez que ao

optar por utilizar o trabalho que o auditor interno desenvolve ao longo do ano, o

auditor externo poderá efetuar um bom aproveitamento do conhecimento que aquele

possui da empresa em questão, reduzir a realização de determinados procedimentos

de auditoria (SILVA e INÁCIO, 2013).

Neste mesmo sentido Schneider (2009) reforçou que ao confiar no trabalho

de auditoria interna o auditor externo pode evitar procedimentos desnecessários.

Além disso, os auditores internos geralmente possuem mais conhecimentos sobre o

ambiente organizacional, procedimentos e políticas da empresa que os auditores

externos.

Portanto, a auditoria interna é uma importante ferramenta para a implantação,

acompanhamento e avaliação da estrutura de governança de uma organização.

1.1.4 A Metodologia de Auditoria de Processos - MAP

Para melhor compreensão da MAP, de antemão se faz necessária a

apresentação da definição de Auditoria de Processos, que para Dias (2006, p. 1),

define como:

“uma atividade de avaliação independente de
assessoramento à alta gestão da empresa, que visa à avaliação dos
sistemas de controle envolvidos e verificação dos procedimentos e
das normas alocados no desenvolvimento do negócio exercido,
atentando para o desempenho operacional e para a eficácia obtida
por suas áreas produtivas, considerando planos de metas,
macrobjetivos e políticas definidas pela organização”.

Desta forma, a auditoria interna da IFP com o objetivo de definir e sistematizar

a base conceitual e prática mínimas necessárias para o desenvolvimento de

trabalhos de auditoria, desenvolveu estudos com o pressuposto principal de alcançar

um padrão de abordagem para os trabalhos de auditoria de processos, respeitando

as particularidades dos segmentos da auditoria interna. Outro pressuposto adotado

é o de que a MAP fosse construída de forma que possibilitasse permanente

evolução (MAP, 2014).
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O desenvolvimento da MAP aconteceu em um momento de mudanças na IFP,

com destaque a revisão do planejamento estratégico, que incluiu a priorização de

gestão de processos e a gestão de resultados. Assim, buscando atender os desafios

propostos pela IFP, a auditoria interna buscou a adoção de um novo modelo de

atuação, com intuito de contribuir para o cumprimento dos desafios organizacionais

e que também estivesse aderente ao novo modelo de gestão organizacional da IFP

e da Declaração de Posicionamento do The Institute of Internal Auditors (IIA).

Adicionalmente, a MAP apresenta um conjunto de questões que o auditor

deve observar, seja para o planejamento, seja para a elaboração ou execução dos

programas de auditoria. Tais questões encontram-se divididas em seis áreas,

denominadas dimensões que são inter-relacionadas, quais sejam: Estratégia, Partes

Interessadas, Legislação e Normas, Gestão, Suporte e, Desempenho e Resultados.

Estratégia: avalia se o processo está alinhado às diretrizes estratégicas da

IFP e se foi estabelecido mediante acurada análise, compreendendo riscos,

ameaças e oportunidades. Portanto, nesta dimensão, ocorre o levantamento de

informações relacionadas ao ambiente no qual se desenvolve o processo a ser

examinado, de modo a proporcionar à equipe de auditores a compreensão dos

aspectos fundamentais do processo, o posicionamento da IFP no mercado, os

marcos regulatórios, a legislação aplicável e as premissas estratégicas de gestão do

processo.

Partes Interessadas: avalia se os resultados do processo atendem

satisfatoriamente as partes interessadas. As partes interessadas são aquelas que

influenciam de forma decisiva ou são importantes para o sucesso da organização ou

programa/projeto. Partes Interessadas são os atores que têm interesse nos

resultados do processo, a começar dos clientes, que são os principais, incluindo

também direção da empresa, empregados, governo, comunidade, terceirizados,

órgãos de controle, órgãos de classe, dentre outros.

Legislação e Normas: avalia se as regras, procedimentos e responsabilidades

estão devidamente definidos por intermédio de normas e se estão aderentes à

legislação pertinente ao processo.

Gestão: avalia a efetividade dos mecanismos implantados para gerir o

processo com foco no atingimento dos objetivos, bem como a atuação dos gestores

para que os processos atinjam seus objetivos.
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Suporte: avalia se os recursos que dão suporte ao processo atendem às

necessidades operacionais e de controle.

Desempenho e Resultados: analisa os índices de medição do processo, em

especial aqueles relacionados diretamente aos serviços prestados aos clientes e às

necessidades de outras partes interessadas, com vistas avaliar se o processo

apresenta o resultado e o desempenho esperados.

De forma resumida, a metodologia organiza o fluxo da auditoria de processos:

executar os passos conhecer-avaliar-comunicar em cada uma das fases de auditoria

(planejamento, execução, acompanhamento) para examinar o processo sob o ponto

de vista de suas seis dimensões, de modo a avaliar sua operação e gestão sob a

ótica da governança, do gerenciamento de riscos e do controle interno. O presente

estudo, se limitou a analisar os aspectos da MAP atinentes as seis dimensões.

De acordo com as premissas adotadas pela auditoria interna da IFP, a MAP

posiciona-se como um alicerce para o desenvolvimento da auditoria de processo,

podendo ser destacadas os seguintes aspectos:

• delimitar (conceituar e caracterizar) a auditoria de processos na auditoria

interna da IFP;

• estabelecer os aspectos fundamentais;

• orientar a integração dos diversos componentes do modelo;

• criar um padrão comum aos trabalhos de auditoria de processos e definir

“o quê” deve ser alcançado ao invés de “o como” deve ser feito, evitando

prescrições rígidas, para respeitar as peculiaridades das diferentes áreas

de atuação da auditoria;

• identificação de perguntas relevantes para que o trabalho de auditoria

contribua para o alcance dos objetivos estratégicos da IFP.

Observa-se que as dimensões e grupos de questões visam despertar a

atenção para a diversidade de aspectos a serem considerados na avaliação de cada

processo auditado, sem a pretensão da exata classificação de determinado grupo

específico (MAP, 2014).
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1.2 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Desde o início do século passado até os primeiros anos da década de 1960,

os bancos brasileiros operavam basicamente em atividades comerciais de curto

prazo. O número e a importância econômica das instituições financeiras flutuavam

em função do momento histórico da consolidação da república. A partir dos anos

1950 inicia-se uma fase intermediária, caracterizada pela expansão econômica do

Brasil, com o consequente crescimento da atividade bancária. Entretanto, a gestão

administrativa do setor era muito precária. A criação, em 1945, da Superintendência

da Moeda e Crédito (SUMOC) foi o marco inicial de controle do mercado monetário.

Com o delineamento da Reforma bancária o sistema bancário brasileiro passou a

operar enquadrado jurídica e legalmente pelo programa governamental conhecido

como PAEG – Plano de Ação Econômica do Governo (VIEIRA, PEREIRA e

PEREIRA, 2012).

Vieira, Pereira e Pereira (2012), salientam ainda que a reforma bancária de

1964 mediante a Lei 4.595 de 31.12.1964 foi um marco para o Brasil, pois além de

criar o Sistema Financeiro Nacional, permitiu autonomia às autoridades monetárias,

possibilitou o desenvolvimento de um sistema financeiro regulamentado e

supervisionado pelo Banco Central, que executa também as políticas monetárias e

cambiais do País.

Estas reformas constituíram a estrutura do atual sistema financeiro nacional,

amparados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil

(BACEN). Esta estrutura é composta por:

• Autoridades Monetárias: responsáveis pela base normativa do sistema,

composto pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do

Brasil (BACEN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e por algumas

instituições federais especiais, entre elas o Banco do Brasil (BB), Caixa

Econômica Federal (CEF) e Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES).

• Sistema Monetário: composto pelos bancos comerciais (públicos e

privados), bancos múltiplos e pelas caixas econômicas (federal e

estadual). São chamados de intermediários financeiros e possuem a

característica de emitirem moeda escritural;
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• Sistema não monetário: caracteriza-se pela não emissão de moeda. É

representado pelas seguintes instituições: Sistema de Poupança e

Crédito, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), Bancos Estaduais de Desenvolvimento, Bancos de

Investimento, Sociedade de Crédito e Investimento, Sociedade de

Arrendamento Mercantil, Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e

Futuros, Corretoras de Valores e as Distribuidoras de Valores (VIEIRA,

PEREIRA e PEREIRA, 2012).

O quadro a seguir permite uma visualização do Sistema Financeiro Nacional

com suas divisões em órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores do

sistema.

Quadro 1 - Sistema Financeiro Nacional (SFN) - Composição

Órgãos
Normativos

Entidades
Supervisoras

Operadores

Conselho
Monetário

Nacional - CMN

Banco Central do
Brasil - Bacen

Instituições
financeiras

captadoras de
depósitos à vista

Demais
instituições
financeiras

Outros intermediários financeiros
e administradores de recursos de

terceiros
Bancos de
Câmbio

Comissão de
Valores

Mobiliários - CVM

Bolsas de
mercadorias e

futuros

Bolsas de
valores

Conselho
Nacional de

Seguros
Privados - CNSP

Superintendênci
a de Seguros

Privados - Susep
Resseguradores

Sociedades
seguradoras

Sociedades
de

capitalização

Entidades abertas
de previdência
complementar

Conselho
Nacional de
Previdência

Complementar -
CNPC

Superintendênci
a Nacional de
Previdência

Complementar -
PREVIC

Entidades fechadas de previdência complementar
(fundos de pensão)

Fonte: Banco Central do Brasil (2015a).



37

De acordo com o Manual de Supervisão Bancária do Banco Central (2015), o

processo de supervisão propicia garantir solidez ao Sistema Financeiro Nacional

(SFN), e regulamentar o funcionamento das entidades bancárias e não bancárias

supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN, 2015b).

O Sistema Financeiro Nacional é uma das vigas mestras da economia

brasileira e grandes avanços econômicos alcançados pelo Brasil nos últimos anos

não teria sido possível sem um SFN com fundamentos sólidos (VIEIRA, PEREIRA e

PEREIRA, 2012).

1.2.1 O Sistema Financeiro Atual

Em 1988 o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, o Fundo Monetário

Internacional (FMI), o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

(BIRD) e o Banco de Compensações Internacionais (Bank for International

Settlements - BIS) criaram um acordo que foi denominado Acordo de Adequação de

Capital da Basiléia I com o intuito de fortalecer a solidez dos sistemas financeiros

internacionais decorrentes das ameaças ocasionadas pela globalização dos

mercados monetários, O Acordo de Basiléia I, como ficou conhecido levou a

transformações significativas nas regulamentações do setor em todo o mundo

(ASSIS, 2007).

De forma simplificada o acordo de Basiléia I propunha o seguinte, conforme

ASSIS (2007):

• 8% como coeficiente de solvência;

• Ponderações do risco standard (0-100%);

• Concentração em ativos de balanços.

Como resultado foi obtido o seguinte:

• Países membros da OCDE favorecidos;

• Provisões importantes;

• Adoção em mais de 120 países.

Saliente-se que o avanço obtido com Basileia I, em termos de marco

regulatório e de exigência de capital para suportar o risco de crédito foi significativo,

entretanto algumas críticas surgiram, tornando-se necessário o aprimoramento

daquele documento, com destaque para a necessidade de ajustes na alocação de
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capital para cobertura de riscos de mercado. Desta forma, em janeiro de 1996, foi

publicado adendo ao Basileia I, chamado de Emenda de Risco de Mercado, cujos

aspectos relevantes são:

• Ampliação dos controles sobre riscos incorridos pelos bancos;

• Extensão dos requisitos para a definição do capital mínimo (ou

regulatório), incorporando o Risco de Mercado (BANCO DO BRASIL,

(2015).

As críticas apresentadas ao acordo Basileia I, os avanços com as práticas de

administração de riscos, os avanços e inovações do mercado financeiro conduziram

para o Acordo de Basileia II. O novo acordo, denominado Acordo de Basileia II foi

apresentado em 2004.

Assis, (2007) salienta que, como pano de fundo do contexto deparado que

influenciou o acordo de Basiléia II, ocorreram as crises financeiras da Ásia em 1997

e da Rússia em 1998, que geravam dificuldades na regulamentação das atividades

dos bancos internacionais em tais mercados.

O acordo de Basiléia II foi amparado em três pilares:

Pilar 1: Requisitos mínimos de capital – prevê que as instituições devem

manter um nível mínimo de capital para fazer frente aos riscos de crédito, de

mercado e operacional.

Pilar 2: Revisão do processo de supervisão – objetivou aproximar mais as

áreas de riscos dos bancos com os fiscalizadores com o objetivo de garantir que as

exigências do Pilar 1 sejam atendidas de forma sistemática. Para sua implantação

houve a criação de 4 princípios fundamentais, em que pode ser destacado que as

instituições disponham de processos para avaliação de seu capital global em relação

aos riscos de suas posições, que as autoridades supervisoras avaliem a real

capacidade de garantia da instituição financeira, que os bancos operem acima dos

níveis mínimos de capital exigidos e que ocorra intervenção das autoridades de

fiscalização caso o capital da mesma se apresente em níveis inferiores ao mínimo

exigido.

Pilar 3: Disciplina do mercado – objetiva estimular a disciplina de mercado

através da divulgação (disclosure) das informações das instituições financeiras,

tornando abrangente a divulgação de suas metodologias e procedimentos e como



39

resultado, se faz possível entender a relação entre o perfil de risco do capital, ou

seja, a solidez da instituição.

A Figura 2, a seguir, apresenta de forma sucinta os três pilares do Acordo de

Basileia II:

Figura 2 - Acordo de Basiléia II – Os 3 Pilares

Fonte: Banco do Brasil, 2015.

Conforme se observa do histórico dos fatos apresentados, o sistema

financeiro tem evoluído muito nos últimos anos. Neste sentido é importante

apresentar os esforços do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia para manter

sempre atualizados os preceitos que regem o sistema financeiro internacional.

De acordo com Banco de Compensações Internacionais (BIS, 2012), o

Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia em 2012 completou sua revisão dos

princípios fundamentais para uma supervisão bancária publicados em 2006 e da

metodologia associada aos princípios.

O conjunto revisto de vinte e cinco para vinte e nove princípios fundamentais

também foi reorganizado para promover a sua implantação através de uma estrutura

mais lógica, destacando a diferença entre o que os supervisores fazem e o que eles

esperam que os bancos devam fazer: (a)



40

Os princípios de 1 ao 13, indicam os poderes de supervisão,

responsabilidades e funções, concentrando-se em supervisão efetiva baseada em

riscos, e da necessidade de intervenção precoce e ações tempestivas de

supervisão; (b)

Os princípios 14 aos 29, tratam das expectativas de supervisão dos bancos,

enfatizando a importância da governança corporativa e gestão de riscos, bem como

o cumprimento das normas de supervisão.

O BIS ressalta ainda que aprimoramentos importantes foram introduzidos nos

princípios fundamentais, especialmente naqueles aspectos necessários para

fortalecer as práticas de supervisão e gestão de riscos.

Como resultado, alguns "critérios adicionais" foram atualizados para "critérios

essenciais", enquanto que novos critérios de avaliação foram garantidos em outras

instâncias. Foi dada especial atenção a resolução de muitos pontos fracos de gestão

de riscos e outras vulnerabilidades destacadas na crise financeira. Além disso, a

avaliação levou em consideração as principais tendências e desenvolvimentos que

emergiram durante os últimos anos de turbulência no mercado, com destaque:

• A necessidade de uma supervisão mais intensa e com recursos

adequados para lidar de forma mais efetiva com bancos de maior

importância;

• A aplicação em todo o sistema de uma perspectiva macro para uma

supervisão micro prudencial dos bancos de forma a auxiliar na

identificação, análise e tomada de medidas preventivas para enfrentar o

risco sistêmico; e

• O crescente foco na efetiva gestão de crises, com medidas de

recuperação e resolução, buscando a redução tanto da probabilidade

quanto do impacto da falência de um banco.

A Comissão procurou enfatizar as questões emergentes, incorporando-as aos

princípios fundamentais, conforme o caso, e incluindo referências específicas. Além

disso, a boa governança corporativa sustenta a gestão de riscos eficaz e a confiança

do público nos bancos em particular e em todo o sistema bancário.

Considerando as deficiências em aspectos fundamentais de governança

corporativa às quais os bancos foram expostos durante a crise, um novo princípio
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fundamental sobre governança corporativa foi acrescentado reunindo-se aos

critérios já existentes na metodologia de avaliação e dando maior ênfase às boas

práticas de governança corporativa.

Da mesma forma, o comitê reiterou o papel fundamental de disciplina de um

mercado robusto na promoção de um sistema bancário mais seguro, expandindo um

princípio fundamental existente em dois novos, dedicados, respectivamente, à maior

divulgação pública e transparência, e aos relatórios financeiros e de auditoria

externa aprimorados.

Em síntese, observa-se que, como resultado da avaliação do comitê, o

número de princípios básicos não apenas aumentou de 25 para 29. Há um total de

39 novos critérios de avaliação, compostos por 34 critérios essenciais e 5 critérios

adicionais. Além disso, 34 critérios adicionais a partir da metodologia de avaliação

existentes foram atualizados para critérios essenciais que representam requisitos

mínimos de base para todos os países (BIS, 2012).

Neste sentido o sistema bancário brasileiro não escapou dessa realidade e a

implantação do plano de estabilização econômica, o chamado Plano Real, em junho

de 1994, provocou profundas transformações nas instituições financeiras (SALINAS,

2001).

Por tais razões, o sistema financeiro no Brasil tem se mantido atualizado e

alinhado em relação às inovações do mercado, em especial quanto às diretrizes do

Comitê de Supervisão Bancária de Basileia.

Como bem descreve Assis (2007), o estágio atual do Sistema Financeiro

Nacional é consequência da mudança na legislação, do processo de ajuste às

condicionantes macroeconômicas e do alinhamento à tendência mundial. Este

processo de ajustes foi acompanhado pelo Banco Central, objetivando criar

condições para maximizar os benefícios de um sistema no qual prevalecesse um

menor número de empresas maiores, porém mais eficientes e sólidas. Assim, o

fortalecimento do sistema financeiro possibilitou também a redução de desequilíbrios

estruturais através de ajustes que viabilizaram a redução do risco sistêmico,

permitindo às instituições financeiras nacionais atuarem no mercado globalizado de

forma mais competitiva.

Nesta linha de entendimento, Schlottfeldt (2009), salienta que depois da

adoção do Plano Real, em fevereiro de 1994, ocorreram transformações
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significativas na economia brasileira. Com a estabilização dos preços os bancos

perderam os ganhos inflacionários, mas isso permitiu a expansão dos créditos. Este

novo contexto levou o Banco Central do Brasil aumentar a transparência e solidez

das atividades bancárias mediante regulamentação mais rigorosa, além de

reformular o sistema bancário, como forma de evitar risco sistêmico para o Brasil.

Esse período da década de 1990 foi também marcado por liquidações, intervenções,

fusões, e aquisições bancárias ao tempo que foram lançados programas

governamentais para reestruturação e consolidação do Sistema Financeiro Nacional

tais como o Programa de Apoio a Infraestrutura Econômica e Social (PROES),

Programa de Estímulo a Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro

Nacional (PROER), Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras

Nacionais (PROEF) além da criação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

1.2.2 Princípios e Práticas de Governança no Sistema Financeiro Nacional

O sistema financeiro é um dos setores da economia mais regulados do

mundo uma vez que os bancos fazem parte da estrutura financeira dos países e

qualquer desequilíbrio implica risco para toda a economia (KMPG Business

Magazine, 2010).

Além disso, as crises financeiras mundiais têm contribuído para o

desenvolvimento de novos marcos regulatórios objetivando evitar que o sistema

financeiro sofra os efeitos da contaminação de tais ocorrências. Somado a esses

fatos, a globalização das economias induziu aprimoramentos das atividades

bancárias e com isso aumentou também a exposição a eventos que podem interferir

nos resultados planos planejados (CARVALHO e SANTOS, 2008).

Assim, as autoridades que regem o sistema financeiro brasileiro, mais

notadamente o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil

(BACEN), têm atuado de forma a mitigar os riscos com aprimoramento da

governança corporativa dos bancos mediante incremento dos mecanismos de

transparência, controles internos e gestão de risco (KMPG Business Magazine,

2010).

Uma vez que a governança corporativa busca aprimorar os mecanismos de

direito de propriedade, é importante aprofundar a compreensão de seu significado.

Neste sentido, proprietários são os indivíduos que compartilham direitos formais de
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controle da firma ou a autoridade de determinar aspectos que não podem ser

previstos pelas políticas corporativas e que estão sujeitos à discricionariedade de

poder, bem como o poder de apropriarem dos lucros residuais. Três custos são

associados à propriedade: custos de agência, tomada de decisão coletiva e suporte

ao risco (HASSMANN, 2000, apud FONTES FILHO, 2009.

Fontes Filho (2009) ressalta também que o primeiro dos custos contribui para

a redução dos conflitos de agência, decorrente do conflito de interesses entre a

propriedade e a gestão nos casos em que o proprietário ou o investidor (principal)

institui um gestor (agente) para administrar o empreendimento. O desequilíbrio de

acesso às informações implica duas questões, e que estão na origem do chamado

conflito de agência: o risco moral, nos casos em que o agente muda seu

comportamento em situações de difícil monitoramento, e a seleção adversa, ao

possibilitar que um agente despreparado possa ser contratado sem que sua

inabilidade seja identificada antes da contratação.

Estudo realizado por Desroschers e Fisher (2000), analisou a relação em um

primeiro aspecto, entre a propriedade e a estrutura de governança de uma

instituição financeira, e sob um segundo aspecto analisou a causa dominante de

quebra de instituições financeiras. Os resultados alcançados demonstraram que os

riscos associados à governança da organização assumem maior ou menor grau de

acordo com sua estrutura de propriedade.

Para aquelas instituições financeiras em que a propriedade está amparada no

mercado acionário, nas quais a gestão é bem controlada pelo mercado ou controles

efetivos realizados pelo conselho de administração ou que os interesses estejam

alinhados com aqueles dos acionistas, a causa dominante de quebra das instituições

é o risco moral entre acionistas e credores por riscos assumidos, lançados ou não na

contabilidade.

Já nas instituições financeiras nas quais a propriedade é difusa, não acionária,

com controles precários ou que os interesses da administração não estejam

alinhados com os dos proprietários, a causa dominante de quebra é o custo de

agência, que é manifestada na preferência de despesas, comportamento que pode

levar a quebra da instituição financeira (DESROSCHERS e FISHER, 2000).

Conforme se verifica, a governança corporativa das instituições financeiras

apresenta uma estrutura específica. Oliveira e Silva (2005), salientam que a
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regulamentação bancária não apenas possibilita manter a confiança dos investidores,

como também a manutenção da credibilidade das instituições junto aos depositantes

e perante a sociedade.

Por tais razões, Ciancanelli e Gonzalez (2000), sustentam que a teoria da

agência aplicável ao setor bancário está amparada em premissas diferenciadas:

mercados fortemente regulados ou administrados, problema de agência mais

complexo, pois envolve mais partes interessadas e estrutura de capital altamente

alavancada. A complexidade do problema de agência assume especial importância

para a governança, pois além da assimetria da informação entre proprietários e

agentes, há pelo menos mais três fontes de assimetrias:

• Entre depositantes, o banco, e o regulador;

• Entre o proprietário, os gestores e o regulador;

• Entre os devedores, os gestores e o regulador.

Neste sentido, Banzas (2005) argumenta que as três fontes adicionais de

assimetria da informação implicam que a instituição bancária é qualitativamente

distinta das firmas definidas na teoria da agência.

Enquanto a governança corporativa, para a literatura convencional, identifica

o mercado como força disciplinadora preponderante sobre o agente, a existência de

órgãos disciplinadores do setor bancário age na esfera macroeconômica e

microeconômica. A regulamentação do setor bancário demonstra a existência de

interesses públicos distintos dos interesses privados da firma. Nas instituições

bancárias, o agente responde não apenas ao interesse do proprietário, mas também

ao interesse público expresso nos regulamentos que impõe uma forma de

governança externa sobre o agente (BANZAS, 2005).

Carvalho e Santos (2008), apresentam descritivo sucinto com os principais

aspectos evolutivos para a governança do setor bancário, dos quais, destacamos:

• Em 1988, o Comitê de Basileia para supervisão bancária divulgou o

acordo de capital, que propunha um conjunto mínimo de diretrizes para

adequação de capital em bancos.

• Em 1992, as medidas sugeridas em 1988 foram implantadas nos países

membros e no Brasil o reflexo direto do acordo de 1988 ocorreu com a

publicação da Resolução n° 2099 pelo Banco Central do Brasil, em
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agosto de 1994. Esta Resolução estabeleceu que as instituições

autorizadas a operar no mercado brasileiro deveriam constituir o

Patrimônio Líquido Exigido (PLE) em um valor igual no mínimo 8% de

seus ativos ponderados por fatores de risco, idêntico ao preconizado pelo

BIS. Em novembro de 1997 esse índice foi alterado para 11%, conforme

Circular nº 2.784.

• Em 1999 e 2000, foram publicadas, respectivamente, as Resoluções n°

2.606/99 e 2.692/00, que contemplavam o requerimento de capital mínimo

para risco de câmbio/ouro e taxa de juros, respectivamente. Desta forma

o Brasil adotou em termos gerais as recomendações do documento

Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks de 1996.

• Em 2004, antes da liberação do texto final do Acordo de Basileia II, o

Comitê calibrou seu impacto baseado em dados do QIS3 e nesse ínterim,

as habilidades dos bancos em estimar os parâmetros para as

aproximações mais avançadas de Basiléia II melhoraram

significativamente.

Destaca-se que para cada encaminhamento apresentado pelo Comitê de

Basileia são desencadeadas ações no Brasil e que resultam, após estudos, em

resoluções emitidas pelo Banco Central do Brasil, como autoridade supervisora do

setor bancário brasileiro.

Ainda com o objetivo de demonstrar alguns dos principais marcos de

governança com impacto em instituições bancárias, é relevante citar que em 2010 foi

publicado o denominado Basileia III, nome adotado para indicar o conjunto de

alterações feitas pelo Comitê de Basileia e que foram inseridas no Acordo de

Basileia II, cujas principais alterações foram: aumento das exigências de capital dos

bancos; introdução de um colchão de conservação de capital; introdução de padrões

de liquidez e de alavancagem máxima global (LEITE e REIS, 2013).

Conforme mencionado, as medidas adotadas pelo Comitê de Basileia e

autoridades supervisoras na maioria dos casos resultam em resoluções emitidas

pelo Banco Central do Brasil, que busca cada vez mais aprimorar os preceitos de

governança para o Sistema Financeiro Nacional.
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Neste sentido, é importante o registro da Resolução BACEN n° 4.434 de

05.08.2015, que dispõe sobre a constituição, a autorização para funcionamento, o

funcionamento, as alterações estatutárias e o cancelamento de autorização para

funcionamento das cooperativas de crédito. Referida Resolução previu capítulo

exclusivo sobre a regulamentação da governança corporativa no âmbito dessas

instituições (RESOLUÇÃO BACEN N° 4.434, 2015c).

Da mesma forma, foi publicada a Resolução n° 4.327 de 25.04.2014, que

dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no estabelecimento e na

implementação da política de responsabilidade socioambiental pelas instituições

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do

Brasil (RESOLUÇÃO BACEN N°4.327, 2014).

Regulamentações recentes que tratam de capítulos específicos sobre

governança corporativa ou resoluções que tratam de políticas de responsabilidade

socioambiental demonstram o grau de maturidade que o Sistema Financeiro

Nacional está alcançando.

Na mesma linha de exposição, conforme já referido anteriormente, a Lei

norte-americana Sarbannes Oxley, publicada em 2002, é também considerada um

grande marco para o aprimoramento da estrutura de governança e para o mercado

de capitais. Ela obriga a administração a reavaliar o conjunto de controles internos e

estipula que o auditor externo deve certificá-lo (KPMG, 2010), além de outros

mecanismos de controles e governança.

Conforme se verifica, ainda que existam espaços para melhorias contínuas, o

Sistema Financeiro Nacional tem buscado acompanhar a tendência mundial na

adoção de políticas de governança e de sustentabilidade empresarial.

1.3 MODELOS DE GESTÃO ORGANIZACIONAL

Nas últimas décadas é crescente a discussão sobre as transformações

vivenciadas por organizações do mundo inteiro que sinalizam para uma série de

alterações que implicarão na necessidade de adoção de novas práticas mais

apropriadas com a realidade organizacional atual, constituindo-se, assim, no centro

dos denominados novos modelos de gestão. O conceito de modelo de gestão

envolve as condições de trabalho, a natureza das relações hierárquicas, o tipo de

estruturas adotadas, sistemas de avaliação e controles, políticas de pessoas,
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filosofias de gestão e valores adotados pela organização (SOUZA e PEIXOTO,

2013).

Para Chanlat (1995) apud Souza de Peixoto (2013), ao tratar do conceito de

modelo de gestão, utiliza-se como sinônimo “modo de gestão” ou “método de

gestão”, como o conjunto de práticas administrativas postas em execução pela

direção de uma organização para atingir os objetivos planejados.

“Um modelo é uma abstração da realidade” que permite identificar princípios,

explicações técnicas e práticas nos aspectos tangíveis e intangíveis. Desta forma, os

modelos de gestão podem ser estáticos ou dinâmicos, determinísticos ou

probabilísticos, físicos ou matemáticos, normativos ou descritivos. Tais

características podem ser validadas em razão dos elementos que constituem a

organização. Os elementos básicos são apontados como as tarefas, a estrutura, as

pessoas e a tecnologia. Além de tais elementos devem ser considerados ainda os

insumos, os produtos, o ambiente e os resultados PEREIRA e SANTOS (2001) apud

PEREIRA (2007).

Ao estudar modelos de gestão organizacional é indispensável a conexão com

a teoria geral da administração e neste sentido é importante destacar que por mais

que se busque abarcar o maior número possível de informações, existe uma parcela

de conteúdo em que se encontra no mundo da subjetividade, de difícil avaliação.

Neste sentido é fundamental trazer à lume os ensinamentos de Faria (2011, p.17)

que assevera “a compreensão dos sujeitos não pode ser definida e sequer

determinada apenas pela consciência decorrente da sua existência social, pois por

mais importante que esta seja, como de fato é, não é a única forma de existência”.

Assim destaca Faria (2011, p. 17), é o “conjunto dos processos inconscientes e

subjetivos e das relações sociais é que forma a totalidade da existência do sujeito e

é esta totalidade que constrói sua consciência”. Complementa o autor, é exatamente

sobre essa complexidade de relações que o capital investe em mecanismos de

controle sobre o processo e nas relações de trabalho. Desta maneira, em cada

época o contexto sócio-histórico e estrutural exerce sua influência e define em

sistemas de controle no âmbito das relações de poder. Compreender o contexto

apresentado por FARIA (2011) é fundamental para a compreensão de modelos de

gestão organizacional e a sua interação com o ambiente empresarial, político e

social, interno e externo à organização.
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Neste sentido, Morgan (2013) oferece uma perspectiva valiosa para os

administradores ao apresentar uma abordagem que se utiliza de uma metáfora, na

qual as organizações são vistas como organizamos vivos (orgânica), ao contrário da

visão mecanicista (máquina). Na visão de Morgan (2013), a evolução do mundo

corporativo reflete a “sobrevivência da adaptação” e não apenas a sobrevivência do

mais adaptado. Assim, populações inteiras de organizações podem surgir e

desaparecer juntamente com as transformações dos nichos e fluxos de recursos e

facilita o entendimento que, como na natureza, são vistas como imagem de um

organismo que procura adaptar-se e sobreviver num ambiente em mudança

constante.

Deste modo, os mais diferentes ambientes favorecem diferentes espécies de

organizações baseadas em diferentes métodos de organização e que a congruência

com o ambiente é o fator de sucesso. Da mesma forma, ao reconhecer que

indivíduos, grupos ou organizações têm necessidades que precisam ser atendidas e

que dependem de um ambiente mais amplo, alicerça a “abordagem dos sistemas

abertos”, nos quais existe uma troca constante com o ambiente.

Assim, na década de 1950, Burns e Stalker (apud MORGAN, 2013),

realizaram estudos sobre a distinção entre abordagens mecanicistas e orgânicas

que motivaram outros estudos que demonstram que a organização eficaz é aquela

que consegue equilíbrio entre: estratégia, estrutura, tecnologia, compromisso e

necessidades das pessoas e o ambiente externo. Esta é a essência da denominada

teoria da contingência, que ressalta a influência do ambiente sobre as organizações.

Neste sentido, Morgan (2013) destaca que foi com o estudo de Paul Lawrence e Jay

Lorsch que a teoria da contingência foi compreendida e aprimorada ao demonstrar

que pode ser necessário variar estilos de organizações entre subunidades

organizacionais devido às características específicas de seus ambientes. Significa

dizer que dentro de uma organização pode existir determinadas áreas que se

identificam com modelos de gestão mais tradicionais ao passo que outras áreas

podem estar associadas a modelos orgânicos.

Conforme se verifica, os elementos que constituem a organização são

dinâmicos e evoluem constantemente e neste sentido Giles et al. (2002), registram

que ocorreram mudanças na forma de produção e na forma como as relações de

trabalho estão organizados, incluindo a forma como os empregados, empregadores
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e seus representantes interagem entre si e também o papel do governo neste

processo.

Por seu turno, Pereira (2007) salienta que as práticas gerenciais aplicadas ao

longo dos estudos organizacionais pelos gestores ou equipes e que revelam o

contexto histórico, proximidades e uniformidades de ações ao serem tratadas de

forma agrupada pela sua coerência, passam a ser denominadas modelos de gestão.

Desta forma, buscou-se demonstrar a importância de conhecer o ambiente e

o contexto em que a empresa está inserida, pois estes são fatores que podem

influenciar os caminhos a serem escolhidos pela organização. Da mesma forma, a

auditoria interna, ao conhecer o ambiente organizacional, poderá desenvolver

metodologias mais apropriadas e serviços de melhor qualidade.

1.3.1 O Processo Evolutivo dos Modelos de Gestão Organizacional

Uma vez que os modelos de gestão são compostos de elementos dinâmicos,

compreender seu processo evolutivo e os fatores ambientais que os influenciam

resulta em conhecimentos de grande valia para a gestão organizacional, e, por

consequência, para a auditoria interna que atua como consultor estratégico da alta

administração organizacional.

Assim, no que se refere a compreensão do contexto evolutivo da produção

social e por consequência, dos modelos de gestão organizacional, FARIA (2011)

destaca três aspectos:

É certo que a produção social na qual os sujeitos estão inseridos (i)
estabelece relações definidas, que são ao mesmo tempo
indispensáveis e independentes destes sujeitos, (ii) que tais relações
correspondem a estágios do desenvolvimento das forças materiais
de produção e (iii) que o conjunto destas relações de produção se
constitui na base econômica material sobre o qual se assenta a
superestrutura jurídico-política-ideológica à qual correspondem
formas de consciência social.

Depreende-se dos três aspectos destacados pelo autor que as relações

sociais são independentes, portanto o nível de controle dos sujeitos é reduzido,

ainda que possa influenciá-las e ao mesmo tempo são parte do contexto, não podem

ser ignoradas. No mesmo sentido fazem parte de um processo evolutivo, portanto

um processo dinâmico. É esta interação social que fornece a estrutura para as

relações jurídico-político-ideológicas.
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É justamente por tais razões que os modelos de gestão não são tão visíveis e

não existem configurações homogêneas, assim como não há propagação da mesma

forma organizacional em todos os contextos na mesma velocidade. Como forma de

amenizar esse dificultador, Souza e Peixoto (2013) analisam as principais

transformações que se processam nos modelos de gestão e identificam as

diferentes possibilidades de se caracterizar os novos contextos organizacionais e,

desta forma, discutir as implicações de tais caracterizações. Sugerem, sob um

primeiro aspecto, a importância do conhecimento do contexto social, econômico e

político no qual a organização está inserida, e sob um segundo aspecto,

compreender que as alterações que caracterizam os modelos de gestão ocorrem em

intensidades e velocidades distintas. Tais fatos denotam que são necessárias várias

habilidades e competências, e, se de um lado, é necessário vencer a resistência de

transformação dos modelos fundamentados em valores e práticas tradicionais, de

outro, o desafio é assegurar a realização dos resultados organizacionais e

individuais em contextos nos quais as pressões por mudanças se difundem de forma

desigual.

Souza e Peixoto (2013), alertam que as organizações adotam modelos e

práticas de gestão em razão de suas necessidades de superação de problemas

relacionados às suas atividades. As empresas que se destacam no processo de

mudança são aquelas que estão na vanguarda de novos desafios em razão do

ambiente competitivo, alterações legais, novas tecnologias no âmbito de atuação da

organização. Por sua vez, as organizações tradicionais, também buscam inovações

gerenciais para solução de seus problemas, de acordo com as suas necessidades.

Por tais razões, dificilmente serão encontradas organizações com práticas de

modelos de gestão iguais. Portanto, os modelos descritos sugerem aspectos gerais

e princípios norteadores, que podem ser identificados em muitas organizações,

porém, não em todas.

Assim, é possível identificar cronologicamente os momentos prováveis em

que predominam certas abordagens de gestão que podem ser caracterizadas como

ações de reequilíbrio da organização em razão de influências externas. Neste

sentido Pereira (2007) desenvolve o quadro de análise de evolução dos modelos de

gestão que contempla três níveis conceituais: I – macroambiente socioeconômico
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(nível da sociedade); II - eras empresariais (nível das organizações como um todo);

III - modelos de gestão (nível interno de cada organização).

O quadro desenvolvido possibilita estabelecer uma relação entre o cenário

ambiental da sociedade humana, os reflexos nas eras empresariais e a decorrente

evolução dos modelos de gestão em três estágios: modelos tradicionais, modelos

contemporâneos e modelos emergentes.

O primeiro nível de análise denominado ondas de transformação, expressão

criada por Tofler (1980) apud Pereira (2007), para classificar os três momentos da

evolução humana como: revolução agrícola, revolução industrial, e revolução da

informação. A evolução de cada onda está associada à influência do ambiente

externo, em especial, quanto ao estilo de vida predominante em cada onda, o

sistema social e econômico e a tecnologia.

A partir da segunda onda, surgem as grandes corporações industriais,

originando as “eras empresariais”, conforme termo adotado por Maranaldo (1989)

apud Pereira (2007), em que se destacam:

• Era da produção em massa: (1920-1949) – Empresas enfocadas em

produzir grandes quantidades com intuito de reduzir o custo, porém com

pouca preocupação na qualidade. Palavra-chave: Quantidade de

produção.

• Era da Eficiência (1950 - 1969) – Empresas enfocadas em controlar suas

operações, visando obter produtividade, enfatizando o planejamento,

orçamento, avaliação e outros procedimentos administrativos e

burocráticos. Palavra-chave: Controle Gerencial.

• Era da Qualidade (1970 - 1989) – empresas enfocadas na satisfação do

cliente, mediante a adoção da filosofia da melhoria contínua dos

processos. A gestão enfatizava a motivação e comprometimento das

pessoas com os resultados. Palavra-chave: Satisfação do cliente.

• Era da Competitividade (a partir de 1990) – empresa enfocada na busca

da sobrevivência da empresa numa economia cada vez mais globalizada

que exige concentração de esforços num foco de negócio específico no

qual é mais competitiva, ou seja, dedicação a sua competência essencial.

Palavra- chave: Maximização de benefício ao cliente.
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Uma vez apresentada cada uma das eras empresariais e ao caracterizá-las

com elementos dinâmicos decorrentes da evolução constante, a ponto vincular as

denominadas eras aos aspectos cronológicos, se questiona qual será a próxima era.

Buscando responder esta questão, já se vislumbra que o fator crítico para a

sobrevivência das empresas estará amparado no conhecimento, ou seja, nas

pessoas, constituindo então o denominado “capital humano”, como o mais

importante para a competitividade da empresa e se somará ao capital físico e ao

capital financeiro. (CRAWFORD, 1994 apud PEREIRA, 2007). A palavra chave é:

Conhecimento como recurso estratégico.

Da mesma forma Davel e Vergara (2013) asseveram que as pessoas não

apenas fazem parte da vida produtiva das organizações, mas também constituem o

princípio essencial de sua dinâmica e permitem vitalidade às atividades

organizacionais se tornando fontes verdadeiras de vantagens competitivas.

Apesar de o conhecimento ter estado sempre presente dentre as

competências organizacionais, no novo contexto, assume grande importância

considerando as condições ambientais que exigem respostas mais rápidas, relações

mais complexas, maior valor agregado nos produtos ou serviços, integração de

mercados, maior exigência de qualificação, novas estruturas organizacionais

(SADZINSKY, 2011).

Neste contexto ganha espaço a “gestão do conhecimento”, que para Santos

et al (2002), p.32, é “o processo sistemático de identificação, criação, renovação e

aplicação de conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização. É a

administração dos ativos do conhecimento das organizações”.

Blackman e Kennedy (2007) ratificam que o foco no conhecimento nas

organizações, e seu desenvolvimento subsequente por meio da teoria e prática da

gestão do conhecimento teve destaque a partir da identificação do conhecimento

como um ativo estratégico.

Notadamente em relação aos modelos de Gestão tradicionais, Assunção

(2010), destaca que são diretivo-autoritário e foram reforçados pelas proposições

pioneiras de Taylor, Fayol e Ford, com ênfase na padronização. O autoritarismo não

está na ideologia das pessoas, mas nas concepções que orientavam pela

segregação entre a administração e mão-de-obra, que impõe posição de
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subordinação. São chamados de burocráticos ou mecanicistas, haja vista a

semelhança da impessoalidade das máquinas.

1.3.2 Modelos de Gestão Tradicionais

Segundo Pereira (2007), as principais características dos modelos de gestão

tradicionais são:

• Padronização: que objetiva a massificação dos produtos, para atender os

inúmeros consumidores que, em tese, teriam a mesma necessidade.

• Especialização: o trabalho deve ser executado por tarefa, com

especialidade.

• Sincronização: imposta pela necessidade de otimização do uso das

máquinas e a sociedade humana se obriga a adaptar-se ao ritmo das

máquinas.

• Concentração: o contexto existente levou a concentração não apenas de

insumos para a produção, quanto de pessoas, que eram a força de

trabalho e também de capital.

• Maximização: crença de quanto maior a escala, menores os custos das

unidades. Grandeza se tornou sinônimo de eficiência.

• Centralização, o comando organizacional é centralizado e os empregados

divididos em funcionários de linha e de administração, portanto uma forma

de centralizar o poder.

1.3.3 Modelos de Gestão Contemporâneos

Estes são modelos cujas práticas gerenciais foram desenvolvidas a partir nos

anos 1970, na era da qualidade e evoluíram nos anos de 1980 e 1990, momento em

que as empresas mais avançadas não estavam na era da competitividade. Fazem

parte desses modelos a administração japonesa, administração participativa,

administração empreendedora, administração holística e corporação virtual

(PEREIRA, 2007).
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1.3.3.1 Administração japonesa

Na administração japonesa há forte comprometimento e responsabilidades

entre a direção e operários das fábricas que assumem liderança para o fim

proposto. Para compreender a administração japonesa é necessário, antes de tudo,

entender o contexto cultural e histórico vivenciado pelo Japão, fortemente enraizado

em três valores: pátria, família e trabalho/empresa (SANTOS et al 2001).

• Valor pátria está fortemente associado ao nacionalismo, em que há a

filosofia de que a vida só faz sentido quando associada aos valores da

pátria.

• Valor família de origem milenar, implica que na família cada um tem um

papel determinado e que cada família cumpra seu papel na sociedade.

• Valor trabalho, permite estabelecer o elo com a “pátria” e a “família”.

Desta forma a família permite a perenidade da pátria e o trabalho permite

o sustento econômico da família. O trabalho é incorporado como um valor

cultural.

O sucesso do modelo da administração japonesa é lembrado por Miranda

(2010), ao registrar que a indústria japonesa chegou a figurar como o pivô da

chamada terceira revolução industrial baseada na microeletrônica e no avanço do

capital japonês, bem como na indústria de bens de capital, como aço, máquinas

equipamentos e semicondutores.

Da mesma forma, Miranda (2010), salienta que a intensificação da

competição e a redução dos market shares (participação nos mercados), implicaram

excesso de capacidade e consequente aumento dos custos unitários. Assim o

aumento da competição resultou na revisão de estratégias de crescimento e também

profundas mudanças da organização interna das empresas.

1.3.3.2 Administração participativa

A administração participativa, como o nome sugere, valoriza a participação

das pessoas no processo produtivo.

Para Maranaldo (1989) apud Santos et al (2001):

“administração participativa é o conjunto harmônico de sistemas,
condições organizacionais e comportamentos gerenciais que
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provocam e incentivam a participação de todos no processo de
administrar os três recursos gerenciais (capital, informação e
recursos humanos), obtendo através dessa participação, o total
comprometimento com os resultados, medidos com eficiência,
eficácia e qualidade”.

Assunção (2010) salienta que essa apresenta algumas implicações, tais

como:

• Participar não é natural nos modelos convencionais de administração,

uma vez que os modelos tradicionais mantêm a maioria dos trabalhadores

alheios aos controles de seu próprio trabalho e à gestão da organização;

• A alienação do trabalhador de aspectos decisórios ou participativos

desperdiça o potencial intelectual das pessoas;

• A participação aproveita o potencial das pessoas, contribuindo para

aumentar a qualidade das decisões, da administração e agrega satisfação

e motivação às pessoas;

• A participação das pessoas permite aprimorar o processo decisório e o

clima organizacional e consequentemente torna as organizações mais

competitivas.

Assunção (2010), enfatiza também que administrar de forma participativa

inclui todas as interfaces, permitindo abertura para os clientes, usuários,

fornecedores e, eventualmente, distribuidores ou concessionários da organização.

1.3.3.3 Administração empreendedora

A administração empreendedora surgiu nos Estados Unidos, nos anos 80, a

partir do momento que as grandes empresas americanas perceberam perda de

competividade frente às empresas japonesas. As empresas preocupadas em

recuperar o mercado desenvolveram políticas de incentivo a inovação e foco

naquele mercado. Referidas inovações permeavam não apenas seus serviços,

produtos e tecnologias mas também suas relações internas (clientes, fornecedores e

demais instituições vinculadas), assim como às relações externas.

Daí a expressão de sua filosofia básica deste modelo organizacional, a

inovação orientada para o cliente que levou a introdução de novas práticas

gerenciais em contraponto às práticas tradicionais (COLTRO, 2011).

Coltro (2011), destaca ainda algumas características do modelo

empreendedor:



56

• Estrutura organizacional baseada em unidades de negócios – trata-se de

um processo de descentralização, a semelhança de pequenas empresas

autônomas, associadas a uma “federação”. Cada unidade possuía seus

próprios requisitos de resultados, cujo gerente assumia papel de líder e as

equipes participação nos resultados;

• Parcerias com outras empresas: objetivavam complementar a ação da

empresa mediante parcerias, tais como: alianças estratégicas,

terceirização, joint-venture;

• Desenvolvimento de estilo empreendedor junto aos empregados

componentes do corpo gerencial e executivo da empresa – esta política

significou revisão de política de remuneração e compensação, incluindo

avaliação de desempenho. Como alternativas, foram buscadas

participações em resultados e transformação de empregados em

parceiros.

1.3.3.4 Administração holística

Modelo de gestão organizacional ainda em fase embrionária, cuja filosofia

básica é a visão da empresa como um todo “holos”, no qual as pessoas que

trabalham na empresa, independente da sua tarefa ou unidade de trabalho, passam

a vê-la como um todo, no seu contexto interno e externo. Desta forma, as principais

práticas são centralizadas em equipes autônomas de produção, eliminando-se

estrutura de hierarquia tradicional e as carreiras não serão mais baseadas em

cargos formais. A proposta é que os resultados sejam alcançados mediante

competências multifuncionais ou polivalentes e com maior conciliação dos interesses

pessoais e profissionais, de forma a integrar a empresa à comunidade (COLTRO,

2011).

1.3.3.5 Corporação virtual

O dinamismo de evolução dos modelos de gestão está levando as

organizações a formatos distintos dos atuais, cujo resultado será a corporação virtual.

A principal característica deste modelo é a conexão mediante redes, mormente se

atuar em um mercado competitivo. Neste sentido as empresas necessitam rever
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suas práticas gerenciais haja vista que a atuação da unidade não é isolada e serão

interconectadas mediante tecnologia da informação (COLTRO, 2011).

A organização no ambiente virtual para Venkatraman e Henderson (1998)

apud Lens (2012) é aplicável a todas as empresas sejam elas tradicionais de

manufatura ou empresas de alta tecnologia.

O modelo de corporação virtual é amparado em três vetores:

• O vetor de interação com o cliente – associado ao relacionamento

empresa-cliente (B2C – Business to Consumer). Neste modelo os clientes

podem participar remotamente da customização de produtos e serviços e

criar comunidades de clientes. Analogicamente a uma empresa tradicional

corresponde a área de marketing.

• O vetor de configuração de ativos – associado a integração da empresas

em redes de negócios (B2B – Business to Business). Em comparação a

uma organização de modelo de gestão funcional, corresponde a área de

suprimentos.

• O vetor de alavancagem de conhecimentos – associado ao

aproveitamento de diversas fontes de conhecimentos internas e

externamente à organização. Analogicamente equivale a área de recursos

humanos de uma organização de modelo de gestão tradicional.

É enfatizado pelos autores a necessidade de interdependência entre os três

vetores. A adoção de sistemas de gestão integrada (ERP - Enterprise Resource

Planning) é um facilitador.

Lens (2012) ressalta que a transição de organização com modelo de gestão

tradicional, para o modelo de corporação virtual, ocorre em três estágios. No

primeiro estágio, ocorrem as mudanças no âmbito das atividades, o segundo, prevê

a virtualização da organização e o terceiro estágio, no estabelecimento de rede de

relacionamento da organização.



58

Quadro 2 - Organização Virtual – Vetores e Estágios

Fonte: Adaptação de Venkatraman e Henderson, 1998, apud Lens (2012).

1.3.4 Modelos de Gestão Emergentes

Os modelos de gestão emergentes são aqueles que ainda se encontram em

sua fase inicial de evolução e concepção teórica de suas ideias básicas e ainda

pouco percebidos como práticas gerenciais (PEREIRA, 2007).

Este grupo pode ser associado ao Modelos de Gestão do Conhecimento e

Teoria do Caos e da Complexidade Organizacional.

Considerando o propósito do presente estudo que é conhecer como os

modelos de gestão evoluem e compreender sua importância como práticas de

gestão empresarial, os modelos emergentes serão apenas conceituados sem

detalhá-los.

1.3.4.1 Gestão do conhecimento

A gestão do conhecimento implica a utilização de diversas possibilidades

alternativas de metodologias já disponíveis, não sendo necessário criar uma nova

revolução gerencial. Entretanto, as empresas deverão ter cumprido requisitos

mínimos de evolução gerencial, pois é necessário que as empresas tenham evoluído

com seus modelos organizacionais em níveis compatíveis com aquelas práticas

gerenciais do conhecimento organizacional (PEREIRA, 2002).

Para Pereira (2007):

Gestão do Conhecimento é o processo sistemático de identificação,

criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são

estratégicos na vida de uma organização. É a administração dos

ativos intangíveis, permitindo à organização saber o que ela sabe e
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em consequência identificar e definir os dois níveis de competência:

organizacional e individual.

Para Santos e Rodrigues (2008), a implantação do modelo Gestão do

Conhecimento amplia as oportunidades na organização, permitindo interagir com o

ambiente interno e externo, buscando adquirir capacidades que identifiquem

ameaças e oportunidades oferecidas pelo mercado ao negócio. A implantação da

Gestão do Conhecimento exige que haja preparação do ambiente organizacional,

buscando a adesão das pessoas, possibilitando que o modelo seja assimilado em

prol da integração e a criação de uma cultura colaborativa, e se desenvolva um

ambiente participativo em que propicie a busca e a disseminação de novos

conhecimentos.

Dória et al, 2006, pondera, ainda que o termo gestão do conhecimento

possua um forte apelo retórico, por presumir que o conhecimento possa ser gerido

como os fatores tradicionais, capital, mão de obra e a terra, ainda não está

consolidado como modelo de gestão. Porém, destaca que os estudos sobre o

assunto auxilia as organizações aumentarem o valor de seus ativos intangíveis.

1.3.4.2 Teoria da complexidade

Conforme já destacado os modelos de gestão tradicionais partiram de uma

metáfora mecanicista, em que a organização era vista como uma máquina, com

estrutura fechada, burocrática, restrita a metas, estrutura e eficiência e evoluiu para

estruturas mais orgânicas, vistas como sistemas abertos. Assim, o sistema aberto,

ou orgânico, é aquele em que existe uma troca constante com o ambiente, com

ciclos de estímulos, transformação interna, respostas a novos estímulos são cruciais

para a sustentação da vida e da forma do sistema (MORGAN, 2013).

Os sistemas abertos abriram espaço para novas teorias, em destaque a teoria

da complexidade. Para Mariotti e Zauhy (2009) a complexidade não se trata de um

conceito teórico, mas, sim, de um fato que se manifesta na multiplicidade, no

entrelaçamento e na interação da infinidade de sistemas e fenômenos que compõem

o mundo natural e as sociedades humanas.

Naveira (1998) esclarece que as teorias da complexidade estão

demonstrando, em sua essência, que o universo é composto tanto por ordem quanto

por desordem, cabendo à ciência aceitar que a incerteza não tem como ser dirimida
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e desta forma o objetivo do conhecimento não deve mais ser o de desvendar todos

os segredos do mundo, mas o de propor a dialogar com este mundo e suas

incertezas. Esclarece também que nas visões clássicas, em razão de que a ciência

estava sempre em busca de certezas, todo o conhecimento reduzia-se à ordem, e

toda a aleatoriedade seria apenas aparência, fruto da ignorância, a ser dirimida em

algum momento futuro.

Por seu turno, Edward Lorenz apud Naveira (1998), contribuiu com a teoria da

complexidade a partir da modelagem matemática de fenômenos meteorológicos e

percebeu que perturbações ínfimas nas condições iniciais impediam qualquer

previsibilidade, pois os resultados eram quantitativa e qualitativamente distintos. Daí

Lorenz cunhou a célebre metáfora “o bater das asas de uma borboleta no Brasil

pode desencadear um tornado no Texas”. Desta forma, surgia uma terceira via entre

o determinismo dos sistemas lineares e o indeterminismo do puro acaso, o chamado

“caos”, que possibilita um diálogo entre a ordem e a desordem onde:

• até certo ponto os sistemas apresentam comportamento previsível;

• o domínio dos resultados possíveis revela a existência de padrões

recorrentes, a chamada fractalidade;

• sistema de natureza distintas apresentam propriedades universais, a

chamada criticalidade;

• identificação da dimensão fractal do sistema permite uma compreensão

qualitativa do fenômeno estudado (NAVEIRA, 1998).

Diante das descrições aqui apresentadas, em nosso entendimento, a

aceitação dos preceitos da teoria da complexidade para aplicação em determinados

tipos de auditoria interna, principalmente nos trabalhos enfocados em aspectos

operacionais, cujas opiniões são amparadas em sua maioria por avaliações e dados

técnicos lineares, pode até parecer, em um primeiro momento, um pouco complexo.

Entretanto, ao adentrar mais a fundo no assunto, percebe-se a existência de um

grande nicho para atividade de auditoria, tornando ainda mais visível quando o

assunto é desdobrado para atividades de análises em bancos de dados

computacionais, mediante o domínio dos resultados possíveis revela a existência de

padrões recorrentes e a partir da identificação da dimensão fractal, ou seja a

repetição do sistema permite um entendimento qualitativo do fenômeno estudado.
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1.3.5 Modelos de gestão organizacional e o papel da auditoria interna

Para uma atuação mais eficaz da auditoria interna, é necessária uma análise

aprofundada da organização de maneira a identificar o modelo de gestão

preponderante e a consistência dos fatores que o compõe em relação aos objetivos

estratégicos da organização. Neste entendimento, não é suficiente identificar se a

organização adota um determinado modelo de gestão, pois, é necessário ir bem

além, e verificar se as características do modelo identificado estão presentes na

organização. Mais ainda, deve-se identificar se tais características são coerentes

com os demais fatores ambientais deparados pela organização. Importante observar

ainda, se o modelo de gestão adotado é o mais adequado frente ao tipo de

organização pesquisada.

Com base nos estudos de Burns e Stalker apud Morgan (2013), é possível

identificar várias formas organizacionais que vão desde a mecânica até a orgânica,

sendo estas mais flexíveis para lidar com ambientes em mudança e turbulentos. Os

estudos destes autores demonstraram também que no processo organizacional,

muitas escolhas são realizadas e a organização eficaz é aquela que consegue o

equilíbrio ou a compatibilidade entre estratégia, estrutura, tecnologia, compromissos,

necessidades das pessoas e o ambiente externo.

Neste mesmo sentido, é importante o liame entre a teoria da complexidade e

a gestão organizacional, pois parte-se da ideia de que as organizações possuem um

sistema dominante denominado administração ordinária ou formal, composto pela

estrutura, hierarquia, regras e processos administrativos e também um sistema

denominado recessivo, porque formalmente não faz parte da estrutura

(organograma) das mesmas. E esse sistema representa a administração

extraordinária ou informal, composta pelos valores, atitudes e comportamentos das

redes de comunicação existentes nas organizações (CORRÊA et al, 2002).

Argumentam os autores, na zona de conflito entre o esquema dominante e o

recessivo é onde se abre o espaço para a criatividade e inovação e assim, a teoria

da complexidade sugere que a mudança e a evolução ocorrem na desestabilização
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do sistema, diferenciando do sistema cartesiano, no qual as interações ocorrem de

forma linear, numa relação de causa-efeito. Ocorre que para as forças propulsoras

suplantar as forças restritivas, é necessário planejamento, e neste aspecto o

planejamento estratégico assume papel relevante, pois auxiliar na definição de

estratégias táticas e operacionais.

CORRÊA et al, (2002) concluem que a partir da teoria da complexidade a

gestão organizacional torna-se mais simples de ser executada, as mudanças podem

ser de certa forma planejadas e os objetivos mais fáceis de serem alcançados.

A auditoria interna, por sua vez, necessita compreender a importância, não

apenas da teoria da complexidade, na gestão organizacional mas ao menos dos

principais modelos existentes, pois esta é o campo de atuação da auditoria.

Portanto, dos estudos citados, em nosso entendimento, é possível

depreender que não existe o modelo organizacional perfeito, entretanto cabe à

organização a melhor forma de configurar os elementos organizacionais.

A Auditoria interna poderá ser o grande agente na análise deste contexto, e

muito contribuir com suas organizações, mas, o cenário é desafiador, pois, envolve

quebra de alguns paradigmas, grandes investimentos em capacitação profissional e

abertura para conhecimentos de diversas áreas.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA

Esse capítulo refere-se aos procedimentos metodológicos que serão

adotados para o desenvolvido desta pesquisa.

A pesquisa científica é um procedimento formal, com método de pensamento

reflexivo, que exige tratamento científico e propicia identificar o caminho para

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais (MARCONI; LAKATOS, p.

139. 2010).

A tipologia desta pesquisa, quanto aos fins, pode ser classificada como

analítica e descritiva, sendo que neste caso se procede uma leitura da realidade que

relaciona os elementos encontrados sem a direta interferência do pesquisador

(VERGARA, 2007).

Quanto aos procedimentos técnicos da pesquisa, será analisada a

metodologia de auditoria de processos denominada MAP implantada a partir de julho

de 2014 na Instituição Financeira Pública – IFP estudada. Para Gil (2010), estudo de

caso é o “estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que

permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível

mediante outros delineamentos”.

Gil (2010, p 15-18) também apresenta vantagens para o estudo de caso, das

quais podem ser destacadas para a presente pesquisa:

• Possibilita estudar o caso em profundidade;

• Garantem a unidade do caso;

• Estimulam o desenvolvimento de novas pesquisas;

• Possibilitam o aprimoramento, a construção e a rejeição de teorias;

• Permitem investigar o caso pelo “lado de dentro”

• Favorecem o entendimento do processo;

• Podem ser aplicados sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos.

Da mesma forma, não obstante as várias vantagens, o autor lembra também

algumas desvantagens, das quais destacamos:
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Em que pese os aspectos positivos superarem os aspectos negativos, o

pesquisador buscou agir de modo que os aspectos positivos pudessem ser

otimizados e ao mesmo tempo buscou neutralizar ou mitigar eventuais desvantagens

do delineamento adotado.

A figura a seguir demonstra de que forma aspectos positivos e negativos

foram conduzidos na presente pesquisa:

Vantagens Impactos no presente estudo

• Possibilita estudo em
profundidade;

• Garante a unidade do caso;

• Estimula novas pesquisas;

• Possibilita
construção/rejeição de
teorias;

• Investiga o caso pelo “lado
de dentro”

• Favorecem o entendimento
do processo;

• Podem ser aplicados sob
diferentes enfoques teóricos
e metodológicos.

• O estudo foi exaustivo, compreendeu
estudos bibliográficos, análises de
trabalhos de auditoria e realização de duas
pesquisas;

• A metodologia de auditoria estudada
precisa ser compreendida como unidade -
envolve seis dimensões que funcionam de
forma interdependentes e integradas;

• O ambiente organizacional e a ciência são
dinâmicos, o delineamento favorece novas
pesquisas e aprimoramentos;

• Ofereceu estudo aplicado de interesse
estratégico também para a instituição
pesquisada;

• O estudo é focado em processo
organizacional, um facilitador da
metodologia;

• A flexibilidade da metodologia favorece a
aplicação em contextos complexos
organizacionais.

Figura 3 - Vantagens e desvantagens do estudo de caso e os impactos no
presente estudo
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Quanto ao embasamento teórico será realizado levantamento bibliográfico,

que para Marconi e Lakatos (2010) é o levantamento da bibliografia publicada por

meio de livros, revistas e publicações avulsas com o objetivo de colocar o

pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito sobre o tema de forma a

permitir ao pesquisador “o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou

manipulação de suas informações” (TRUJILO, 1974; 230).

Quanto à forma de abordagem a pesquisa foi qualitativa e quantitativa em

razão da natureza dos fenômenos de investigação e da abrangência da instituição

estudada. Assim, o estudo da metodologia de auditoria de processos – MAP

adotada pela instituição financeira estudada objetiva apresentar aspectos

quantitativos dos fenômenos estudados e também reunir aspectos qualitativos das

fontes bibliográficas estudadas, dos trabalhos de auditoria analisados e dos

• Sua execução demanda
longo período de tempo;

• Processo de análise é
complexo;

• Exigem múltiplas
competências do
pesquisador;

• São de difícil replicação.

• O planejamento da pesquisa propiciou
cumprir todas as etapas de forma adequada
de forma de uma etapa não impactasse
negativamente na fase seguinte;

• O processo é complexo, entretanto para
alcance dos objetivos propostos na
pesquisa foram imprescindíveis que cada
uma das etapas da pesquisa fosse aplicada,
pois desta forma ofereceu maior segurança
quanto ao atendimento da metodologia
científica e quanto aos resultados obtidos;

• O pesquisador possui experiência na área
de auditoria e contou com orientações de
professores com expertise nos assuntos
objetos dos estudos;

• A dificuldade de replicação ocorre
basicamente nos instrumentos de coleta de
dados por tratar-se de situação aplicável a
uma instituição financeira, porém os
estudos bibliográficos, análises e
resultados oferecem grande contribuição a
ciência e podem ser replicados.

Desvantagens Impactos no presente estudo
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questionários de pesquisas respondidos. Os dados após analisados e consolidados

permitem apresentar diretrizes e ações de melhorias para o processo de auditoria

em estudo.

Assim, na primeira etapa, foi realizada pesquisa bibliográfica, na segunda

etapa, foram analisados trabalhos de auditoria, mediante análise de conteúdo,

buscando a conjunção de atender o objetivo geral e os objetivos específicos da

presente pesquisa, bem como da metodologia desenvolvida na IFP estudada.

Para Bardin (2011, p. 15), análise de conteúdo é “um conjunto de

instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que

se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”.

Salienta a autora, que na interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois

polos, o rigor da objetividade e fecundidade da subjetividade, que cauciona o

investigador em busca do escondido, do latente, do potencial de inédito (do não dito).

É salutar apresentar uma diferenciação acentuada entre a análise de

conteúdo, adotada no presente estudo, e a análise documental, pois enquanto esta

é a representação condensada da informação, para consulta e armazenamento,

aquela é a manipulação de mensagens, seja do conteúdo ou da expressão desse

conteúdo, como forma de evidenciar os indicadores que possibilitem extrair outras

realidades (Bardin, 2011).

Deste modo, ao serem analisados os conteúdos dos dados obtidos nas

entrevistas que serão aplicadas aos auditores e gestores da instituição financeira

objeto do estudo, torna relevante identificar quais as mensagens transmitidas em tais

questionários e a relevância de tais mensagens para a pesquisa.

Na terceira etapa, foram aplicados dois tipos de questionários a dois públicos

distintos, um com viés técnico especializado de execução do trabalho de auditoria e

outro com viés de gestão do processo de auditoria. O primeiro grupo pesquisado é

formado por auditores com experiência na metodologia de auditoria em estudo,

divididos em subgrupos de acordo com a natureza da atuação e divisões e

atribuições internas da IFP estudada. O outro grupo é formado por gestores da

auditoria interna da instituição estudada. Os questionários foram compostos de

questões fechadas mediante cinco escalas de concordância e também com opção

em cada questão para inclusão de comentários sobre a resposta apresentada pelo

respondente.
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As questões analisadas foram calculadas de acordo com a Escala Likert, com

índices que variam de 1 a 5, a seguir detalhada:

Quadro 3 – Escala Likert

Escala Descrição do Grau

5 Concordo Totalmente

4 Concordo Parcialmente

3 Não concordo, nem discordo

2 Discordo Parcialmente

1 Discordo totalmente.

MALHOTRA (2006) esclarece que a Escala Likert é baseada em uma

mensuração de categorias, em que se especifica seu nível de concordância ou

discordância de variáveis relacionadas ao objeto de estímulo.

A escolha da Escala Likert para esta análise decorreu da possibilidade que a

metodologia oferece ao lidar com percepções sem adentrar em detalhamentos

objetivos. Foram adotados no questionário cinco graus, sendo que quanto maior o

grau maior o resultado e consequentemente maior alinhamento e aderência do item

mensurado com a metodologia avaliada.

Para o cálculo dos índices obtidos com a aplicação da Escala Likert, foi

adotado o denominado Ranking Médio (RM). Para Laranjeiras et al, (2011), o cálculo

do ranking médio (RM) é realizado pelo somatório da média ponderada do

quantitativo de respostas multiplicado pelo respectivo item Likert, dividido pela soma

do quantitativo de respostas de cada item Likert. Este cálculo permitiu mensurar o

grau de anuência dos respondentes, verificando-se a concordância ou discordância

quanto às questões tratadas.

Desta forma, com a identificação do ranking médio (RM), os índices menores

que três foram considerados como discordantes e, maiores que 3, como

concordantes, considerando uma escala máxima de 5 pontos. O valor exato 3 foi

considerado “nem concorda” ou “nem discorda”, portanto “ponto neutro”, equivalente

aos casos em que os respondentes deixaram em branco.

Como medidas de dispersão estatísticas, foram calculadas a variância e o

desvio padrão para todos os resultados. Referidas medidas encontram-se

registradas nos quadros de análise de cada uma das variáveis definidas.
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Portanto, conforme se verifica, foram adotados no presente estudo, análises

qualitativas e quantitativas. Neste sentido, Laville; Dionne (1999), destacam a

importância da complementaridade das metodologias, qualitativa e quantitativa e,

destaca que nenhuma das modalidades poderia pretender uma objetividade perfeita,

parece mais útil e realista contar com um esforço de objetivação, por meio do qual o

pesquisador explicita suas escolhas e interpretações das unidades de sentido, bem

como as razões de suas maneiras de agir e entrega o todo ao julgamento de outrem.

Assim, a adoção das metodologias quali-quanti, visa o alcance de

informações mais completas e confiáveis.

2.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA

O problema de pesquisa já apresentado no capítulo da introdução,

fundamentado nos estudos teóricos a respeito da atividade de auditoria, o sistema

financeiro nacional e modelos de gestão organizacional, objetiva responder a

seguinte questão: “Quais as contribuições que a metodologia de auditoria de

processos (MAP) pode oferecer para o desenvolvimento da avaliação integrada das

dimensões de gestão organizacional: estratégia, gestão, partes interessadas,

legislação e normas, suporte, e desempenho e resultados?”

2.1.1 Instrumento de Pesquisa

A primeira etapa da pesquisa: ocorreu com a revisão da bibliografia sobre o

tema.

A segunda etapa da pesquisa: ou seja, a análise dos quatro trabalhos de

auditoria objeto da amostra, foi construída uma planilha operacional no aplicativo

Excel que sistematizou os estudos.

A referida planilha operacional foi desenvolvida de forma que a metodologia

MAP fosse toda revisada, e também contemplasse o conhecimento obtido nos

estudos teóricos dos objetivos específicos da presente pesquisa. Além disso, a

planilha possibilita a qualquer momento identificar individualmente a escala da

análise, o somatório das médias de cada uma das variáveis agrupadas ou não. Da

mesma forma as análises foram dispostas em colunas paralelas que permitem
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comparar tendências ou contrastes em relação às análises e as razões de tais

alterações.

As análises não alcançaram apenas a aplicação dos testes e procedimentos

de auditoria previstos na metodologia, mas também análises sobre a compreensão

da metodologia, resultados alcançados e alinhamentos de conhecimentos

absorvidos com a pesquisa bibliográfica.

Foram definidas as categorias, subcategorias, grupos e subgrupos, que foram

avaliadas mediante questões focais. As análises abordaram 103 questões focais

distribuídas dentre as quatro categorias citadas no Quadro 7 – Estrutura de análise

dos trabalhos de auditoria.

Para cada uma das questões focais analisadas foram atribuídas escalas, de

acordo com a classificação abaixo descrita:

Quadro 4 – Escala de avaliação dos trabalhos de auditoria

Escala Nível de atendimento da MAP

1 Situação não atendida

2 Situação atendida, porém, sem profundidade.

3 Situação atendida, com profundidade em aspectos específicos, de forma não
abrangente.

4 Situação atendida com profundidade, de forma abrangente, porém, com oscilação no
nível de detalhamento.

5 Situação atendida de forma abrangente e completa.

Fonte: O autor.

O estudo bibliográfico permitiu percorrer a MAP buscando o alinhamento da

metodologia aos conhecimentos científicos, e desta forma cumprir os objetivos geral

e objetivos específicos do presente estudo.

A forma de mensuração adotada nas análises dos trabalhos de auditoria

objetivou identificar as variáveis não atendidas, o seu enquadramento em um dos

níveis de escala estabelecidos e o registro de observações e comentários

individualizados sobre a variável analisada.

A terceira etapa da pesquisa é subdividida em primeira parte, realizada

mediante aplicação de questionário aos auditores e a segunda parte, realizada

mediante aplicação de questionário aos gestores da auditoria interna.

No que concerne à aplicação de questionário aos auditores, foram

desenvolvidas categorias, subcategorias, grupos e subgrupos à semelhança
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daqueles adotados na segunda etapa da pesquisa (análise dos quatro trabalhos de

auditoria). Dessa forma foi possível estabelecer comparações entre a análise

documental dos trabalhos e os questionários recebidos.

Assim, foram adotadas as seguintes categorias como base para as perguntas:

• Atendimento às premissas estruturais da metodologia de auditoria de

processos - MAP;

• Execução dos trabalhos de auditoria de processos na metodologia MAP;

• Aspectos verificados após a aplicação da auditoria de processos;

• Outros aspectos em análise.

Conforme já descrito, para essa primeira parte da terceira etapa, foram

desenvolvidas perguntas de acordo com os mesmos critérios adotados na segunda

etapa da pesquisa, no entanto, para tornar o questionário mais objetivo e facilitar o

preenchimento pelos respondentes, foram reduzidas de 103 variáveis (adotadas na

segunda etapa), para 54 variáveis, utilizadas na primeira parte da terceira etapa

(questionário aos auditores). Além disso, foi substituído do grupo de análise:

indicação de recomendações, constante da planilha operacional da segunda etapa,

pelo grupo: outros aspectos em exame, para inclusão de seis perguntas no

questionário aos auditores (por indagarem situações de percepções comuns, tanto

por auditores como por gestores e também pela natureza avaliativa dos resultados

da MAP de tais questões), totalizando então 60 perguntas. Observa-se ainda que

esta inclusão buscou trazer para a pesquisa, além das informações de cunho técnico

operacional sobre a aplicação em campo da MAP, aquelas percepções dos

auditores quanto à adequação e eficácia da metodologia.

Os critérios de avaliação das questões 01 a 54 do questionário aos auditores

seguiram as mesmas escalas adotadas para avaliação da segunda etapa da

pesquisa, conforme já descrito no Quadro 4 – Escala de avaliação dos trabalhos de

auditoria.

Quanto ao critério de avaliação das seis questões incluídas para obtenção da

percepção dos auditores quanto à adequação da metodologia, por se tratar de

opinião subjetiva de julgamento foi adotada a Escala Likert, partindo da escala 1 –

discordo totalmente até a escala 5, concordo totalmente.
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A seguir apresenta-se o agrupamento das categorias, sendo que da ordem 1

a 3 refere-se às mesmas perguntas objeto da análise dos quatro trabalhos de

auditoria (já detalhado na etapa 2) e o item 4 se refere às seis questões que

objetivam obter percepções dos auditores quanto à adequação e eficácia da própria

MAP.

Quadro 5 - Estrutura de questionário aplicado aos auditores

Ordem Descrição do agrupamento das perguntas

1 Atendimento às premissas estruturais da metodologia de auditoria de processos

1.1 Características da Auditoria de Processos definida na metodologia do novo modelo de
atuação estão presentes nos trabalhos de Auditoria:

1.2 Levantamentos prévios realizados pela Auditoria Matriz para realização do trabalho de
auditoria de processos.

2 Execução dos trabalhos de auditoria de processos

2.1 Planejamento

2.2 Testes Gerais do Programa de Auditoria

2.3 Testes específicos das Dimensões da Metodologia de Auditoria de Processos

2.3.1 Dimensão: Estratégia

2.3.1.1 Objetivos do Processo - vinculação do objetivo do processo analisado com o processo
estratégico

2.3.1.2 Contexto - Aspectos que envolvem o ambiente em que o processo está inserido -
ambiente externo e interno.

2.3.1.3 Responsabilidade Social Empresarial - Aspectos relacionados ao meio-ambiente e à
sustentabilidade dos resultados do processo.

2.3.1.4 Desenho - Decomposição do processo em seus subprocessos, etapas, atividades ou
agregação.

2.3.2 Dimensão: Partes Interessadas - atores institucionais e seus interesses no processo,
bem como os clientes/beneficiários finais dos produtos/serviços disponibilizados.

2.3.3 Dimensão: Legislação e Normas - regras, procedimentos e responsabilidades estão
definidos por intermédio de normas e se estão aderentes à legislação.

2.3.3.1 Aspectos Externos – Legislação

2.3.3.2 Aspectos Internos - Normas e Procedimentos

2.3.3.3 Aspectos Gerais - Controles

2.3.4 Dimensão: Gestão - Verificação da efetividade dos mecanismos implementados para
gerir o processo com foco no atingimento dos objetivos.

2.3.4.1 Aspectos Referentes à Gestão do Processo

2.3.4.2 Aspectos referentes aos procedimentos contábeis

2.3.5 Dimensão: Suporte

2.3.5.1 Aspectos Gerais

2.3.5.2 Aspectos “Logística”

2.3.5.3 Aspectos atinentes às Pessoas

2.3.6 Dimensão: Desempenho e Resultados

2.3.6.1 Aspectos atinentes ao Desempenho

2.3.6.2 Aspectos atinentes aos Resultados

2.4 Diagnóstico de Controle Interno

3 Aspectos verificados após a aplicação da auditoria de processos

4 Outros aspectos em análise

4.1 Aspectos referentes trabalhos anteriormente realizados.

4.2 Aspectos sobre a configuração do programa de auditoria da MAP.

4.3 Opiniões sobre a adoção de programas diversos com a mesma metodologia.
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4.4 Revisão da metodologia em busca de adequar a complexidade e abrangência dos
processos a serem auditados.

4.5 Opiniões sobre a consistência da MAP.

4.6 Opiniões sobre o impacto nos processos auditados.

Fonte: O autor.

No que se refere ao questionário para gestores, este buscou alcançar a

percepção dos mesmos quanto ao alcance dos objetivos fundamentais da MAP,

propostas de melhorias e qualidade dos resultados obtidos.

Assim foram desenvolvidas duas categorias:

• Percepções quanto ao atendimento das premissas estruturais da MAP;

• Percepções quanto a necessidade de aprimoramentos da metodologia e

resultados decorrentes de aplicação da MAP.

Com a primeira categoria, buscou-se a percepção quanto à avaliação dos

seguintes aspectos:

• Governança corporativa, controles internos gerenciamento de riscos;

• Adequação da linguagem adotada para comunicação dos resultados dos

trabalhos;

• Aderência do processo auditado às políticas, diretrizes e objetivos

estratégicos da IFP;

• Proposições de recomendações de melhorias para os processos

auditados em nível estratégico.

Com a segunda categoria buscou a percepção quanto à necessidade de

aprimoramentos da metodologia e alcance de resultados dos trabalhos realizados:

• Utilização de informações já disponíveis sobre o processo auditado

decorrente de auditorias anteriores;

• Adequação do programa de auditoria em relação à metodologia;

• Proposições de ajustes da metodologia ou no programa de auditoria;

• Mudança de estratégia no enfoque na abordagem das auditorias com

aplicação da MAP;

• Nível de consistência e adequação das recomendações apresentadas

nos trabalhos.

O questionário aplicado aos gestores foi elaborado com seis perguntas para

cada uma das categorias, totalizando 12 perguntas. As respostas foram

apresentadas de acordo com a percepção dos gestores, enquadrado na Escala
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Likert, partindo da escala 1 – discordo totalmente até a escala 5, concordo

totalmente, da mesma forma adotada no grupo 4 do questionário para auditores.

A seguir, apresenta-se o questionário aplicado aos gestores, que descreve as

perguntas de modo genérico, tendo em vista tratar-se de informações corporativas.

Quadro 6 - Estrutura de questionário aplicado aos gestores

Ordem Descrição das análises

1 Atendimento às premissas estruturais da metodologia de auditoria de processos

1.1 Atendimento aos objetivos da metodologia de auditoria de processos quanto a
proposição de melhorias para alcance dos objetivos estratégicos.

1.2 Adequação da linguagem adotada para comunicação dos resultados dos trabalhos;
1.3 Aderência do processo auditado às políticas, diretrizes e objetivos estratégicos da IFP

estudada.
1.4 Avaliação da aderência do processo à estrutura de governança.
1.5 Avaliação da aderência do processo aos preceitos de gerenciamento de riscos.
1.6 Avaliação da aderência do processo ao sistema de controles internos.
2 Outros aspectos em análise

2.1 Utilização de informações já disponíveis sobre o processo auditado decorrente de
auditorias anteriores.

2.2 Adequação do programa de auditoria em relação à metodologia
2.3 Proposições de ajustes da metodologia ou no programa de auditoria
2.4 Mudança de estratégia no enfoque na abordagem das auditorias com aplicação da

MAP.
2.5 Nível de consistência e adequação das recomendações apresentadas nos trabalhos.
2.6 Nível de aprimoramentos alcançados nos processos auditados.

Fonte: O autor.

2.1.2 Definição das Categorias Analíticas ou Variáveis

As categorias de análise foram baseadas nas seis dimensões adotadas pela

auditoria interna em seu novo modelo de atuação denominado MAP.

Como enfoque principal foram analisadas as seis dimensões adotadas na

metodologia de auditoria de processos – MAP, e como forma de oferecer maior

amplitude e confiabilidade à pesquisa foram abordadas também as variáveis

complementares ao trabalho, incluindo a visão do processo desde o planejamento e

resultados de apontamentos. Há que se ressaltar que a análise apenas da aplicação

da metodologia no que se refere às seis dimensões adotadas, dissociadas dos

demais aspectos que envolvem um trabalho de auditoria se torna limitado, razão

pela qual foram incluídas tais análises. Referidas inclusões estão alocadas em

subcategorias distintas para evitar que, eventualmente, um resultado de análise de

determinada natureza interfira em outro.
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À luz do conhecimento propiciado pela revisão bibliográfica, as quatro

categorias a seguir serviram de base para análise dos trabalhos de auditoria,

conforme segue:

• Atendimento às premissas estruturais da metodologia de auditoria de

processos - MAP;

• Execução dos trabalhos de auditoria de processos na metodologia MAP;

• Aspectos verificados após a aplicação da auditoria de processos;

• Recomendações e resultados da execução.

A seguir é apresentado o detalhamento das variáveis e suas divisões em

categorias, subcategorias, grupos e subgrupos.

A planilha está codificada para facilitar a visualização na figura que será

apresentada em seguida. Assim, a coluna “símbolo” é formada de caracteres

alfabéticos e numéricos. Os caracteres alfabéticos identificam a nomenclatura e

status da análise em relação às variáveis e o algarismo significa o número de

análises realizadas referente àquele status.

Quadro 7 - Estrutura de análise dos trabalhos de auditoria

Ordem Símbolo Categorias/subcategorias/Grupos/Subgrupos

1 A 23 Atendimento às premissas estruturais da Metodologia de Auditoria de
Processos

1.1 B 9 As características da Auditoria de Processos definida na metodologia do novo
modelo de atuação estão presentes nos trabalhos de Auditoria:

1.2 C 4 O Programa de Auditoria de Processos possibilita avaliação do seguinte
aspectos (definição auditoria de Processos).

1.3 D 10 A Auditoria Matriz realizou levantamentos prévios para realização do trabalho
de auditoria, de forma ampla e abrangente.

2 E 69 Execução dos Trabalhos de Auditoria de Processos Metodologia MAP

2.1 F 3 Planejamento

2.2 G 2 Testes Gerais previstos no Programa de Auditoria

2.3 H 59 Testes específicos das Dimensões da Metodologia de Auditoria de Processos

2.3.1 I 11 Dimensão: Estratégia

2.3.1.1 J 3 Objetivos do Processo - vinculação do objetivo do processo analisado com o
processo estratégico

2.3.1.2 K 2 Contexto - Aspectos que envolvem o ambiente em que o processo está
inserido - ambiente externo e interno.
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2.3.1.3 L 2 Responsabilidade Social Empresarial - Aspectos relacionados ao meio-
ambiente e à sustentabilidade dos resultados do processo.

2.3.1.4 M 4 Desenho - Decomposição do processo em seus subprocessos, etapas,
atividades ou agregação

2.3.2 N 4 Dimensão: Partes Interessadas - atores institucionais e seus interesses no
processo, bem como os clientes/beneficiários finais dos produtos/serviços
disponibilizados.

2.3.3 O 9 Dimensão: Legislação e Normas - regras, procedimentos e responsabilidades
estão definidos por intermédio de normas e se estão aderentes à legislação.

2.3.3.1 P 2 Aspectos Externos – Legislação

2.3.3.2 Q 3 Aspectos Internos - Normas e Procedimentos

2.3.3.3 R 4 Aspectos Gerais - Controles

2.3.4 S 15 Dimensão: Gestão - Verificação da efetividade dos mecanismos
implementados para gerir o processo com foco no atingimento dos objetivos.

2.3.4.1 T 9 Aspectos Referente Gestão do Processo

2.3.4.2 U 6 Aspectos referente procedimentos contábeis

2.3.5 V 14 Dimensão: Suporte

2.3.5.1 W 2 Aspectos Gerais

2.3.5.2 X 2 Aspectos “Logística”

2.3.5.3 Y 6 Aspectos Tecnologia da Informação

2.3.5.4 Z 4 Aspectos atinentes Pessoas

2.3.6 ZA 6 Dimensão: Desempenho e Resultados

2.3.6.1 ZB 4 Aspectos atinentes Desempenho

2.3.6.2 ZC 2 Aspectos atinentes Resultados

2.4 ZD 5 Diagnóstico de Controle Interno - O diagnóstico realizado atingiu o objetivo de
consolidar as fragilidades identificadas e categorizadas de acordo com os
princípios do Sistema e Controles Interno

3 ZF 5 ASPECTOS VERIFICADOS APÓS A APLICAÇÃO DA AUDITORIA DE
PROCESSOS

4 ZG 6 RECOMENDAÇÕES E RESULTADOS

Fonte: O autor.
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A figura a seguir permite a visualização das quatro categorias de variáveis e a

forma como estão concentradas suas divisões, denominadas subcategorias, grupos

e subgrupos:

Legenda:

Categorias

Subcategorias

Grupos

Subgrupos
Fonte: O autor.

A seguir é realizada descrição das principais variáveis analisadas no que se

refere aos aspectos de análise dos trabalhos de auditoria selecionados.

A primeira categoria, atendimento às premissas estruturais da MAP, permite

verificar se estas estão sendo alcançadas e se estas estão alinhadas ao papel

esperado da auditoria interna de acordo com as pesquisas realizadas.

B-9

C-4

D-10

F-3

G-2

N-4

J-3

K-2

L-2

M-4

P-2

Q-3

R-4

T-9

U-6

W-2

Y-6

Z-4X-2

ZB-4

ZC-2

ZD-5

A- 23 -Premissas Estruturais E-69 - Execução dos trabalhos de auditoria

ZF- 5 - Verificações
posteriores

ZG- 6 - Recomendações
e Resultados

H – Testes Dimensões

I 11

O-9

S-15

V-14

ZA-6

Total 103

Figura 4 – Demonstração da distribuição das variáveis nas quatro categorias
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Neste contexto, é avaliada a estrutura de governança, os mecanismos de

gerenciamento de riscos e o sistema de controles internos da área, bem como se

estes estão aderentes aos objetivos estratégicos da IFP estudada.

Saliente-se que governança, gerenciamento de riscos e controles internos são

pilares adotados pelo The IIA – The Institute of Internal Auditrors (2013). Da mesma

forma aquele Instituto preconiza que a auditoria deve atuar de forma sistemática e

disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de

riscos, controles internos e governança.

Igualmente, por meio do planejamento estratégico é possível determinar a

melhor maneira de associar a disponibilidade dos recursos com a necessidade da

sociedade, pondo em prática mudanças contínuas que levem as empresas a

produzir mais e a melhorar a qualidade de seus serviços bem como identificar riscos

e fraquezas em potencial e insucessos que possam contribuir para que a instituição

não atinja seus objetivos (FAJARDO e WANFERLEY, 2010).

A Metodologia de Auditoria de Processos (MAP), desenvolvida na IFP objeto

do presente estudo, assume viés estratégico. Portanto, a disponibilização de

informações gerenciais mediante relatórios, mapeamentos, acessos a sistemas

informatizados corporativos, favorece a etapa de planejamento por parte da equipe

de auditores para atuação em campo. Daí a importância desta subcategoria

mediante análise levantamentos prévios realizados pela auditoria no âmbito da

matriz da instituição para avaliação de tais aspectos.

A segunda categoria da planilha operacional é a execução dos trabalhos de

auditoria sob o ponto de vista da aplicação da metodologia. Portanto, o objetivo não

é revisar a auditoria e confrontar apontamentos e sim identificar se a metodologia foi

aplicada e se esta se encontra alinhada aos preceitos obtidos com os estudos

bibliográficos. Está categoria é composta das subcategorias planejamento, testes

gerais de auditorias, testes específicos das seis dimensões previstas na MAP, e

diagnósticos de controles internos.

O objetivo de adotar esta divisão é possibilitar a análise pormenorizada das

seis dimensões previstas na metodologia em estudo. Dessa forma também é

possível ter uma visão ampla de todas as etapas das atividades desenvolvidas além

de possibilitar a identificação de eventuais interferências de fatores alheios à MAP e
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que podem induzir em erros no caso de análises conjuntas, tendo como orientação o

programa de auditoria adotado.

Para Pardini (2012), um trabalho de auditoria interna é composto por pelo

menos cinco etapas: planejamento e levantamento do processo, programa de

trabalho, execução, relatório e conclusão, e monitoramento das recomendações. O

autor lembra ainda que a norma de desempenho 2200 do The IIA determina que “os

auditores internos devem desenvolver e documentar um planejamento para cada

trabalho de auditoria, incluindo os objetivos, o escopo, o prazo e a alocação de

recursos do trabalho” (IPPF, 2012 p. 12).

O planejamento é o momento que o auditor define os objetivos que deverão

ser alcançados com o trabalho de auditoria e que também implicam na definição dos

procedimentos adotados para as próximas etapas (PARDINI, 2012).

A etapa de planejamento torna ainda mais relevante para a MAP, pois cada

trabalho apresenta características específicas, diferentemente de auditoria em

atividade operacional, que poderá apresentar redundâncias de procedimentos em

razão da recorrência da atividade operacional e por consequência a repetição dos

procedimentos de auditoria realizada.

Nesta etapa serão também analisados os testes gerais. Denominamos gerais

os testes aplicados e não associados a MAP. O motivo de segregar esses testes dos

demais e principalmente possibilitar uma avaliação mais acurada das dimensões da

MAP, sem influências de outros fatores. A análise em separado de tais testes

possibilita também identificar como as equipes de auditores estão se colocando

diante de tais testes, considerando que a MAP assume viés estratégico. Dentre os

testes gerais apresentados nesta etapa podem ser analisados aspectos de

auditorias anteriores na área.

Ainda na etapa de execução dos trabalhos, são analisados os testes

específicos da dimensão MAP.

Essa subcategoria da planilha operacional trata especificamente das seis

dimensões: estratégia, partes interessadas, legislação e normas, gestão suporte e

desempenho e resultados que compõem a metodologia de auditoria de processos.

a. Dimensão estratégia - análise do alinhamento do processo auditado aos

objetivos estratégicos da IFP estudada.

Está subdividida nos seguintes grupos:



79

• Contexto – objetiva analisar o ambiente interno e externo do processo

auditado em relação à IFP estudada.

• Responsabilidade social e empresarial – objetiva análises pertinentes

ações de sustentabilidade e preceitos e princípios de responsabilidade

social empresarial.

• Desenho – Objetiva verificar se a forma como o processo está

desenhado, a fase de mapeamento do processo e se este está consoante

aos objetivos estratégicos da IFP estudada.

b. Dimensão partes Interessadas – objetiva identificar os atores institucionais

do processo, clientes, beneficiários e os produtos e serviços

disponibilizados.

Destaca-se da análise desta dimensão se as metas em relação às partes

interessadas são claras, quais são as expectativas sobre o processo e riscos

envolvidos.

c. Dimensão legislação e Normas: E a etapa do trabalho no qual são

analisados a adequação dos regulamentos e normativos internos e se

esses estão em consonância com a legislação e políticas internas da IFP.

Os seguintes aspectos fazem parte do escopo desta dimensão:

tempestividade de atualização, eventuais conflitos de interpretação legal ou

normativa, controles para evitar descumprimentos e mitigação de riscos por

descumprimentos legais ou normativos.

d. Dimensão gestão – objetiva analisar a efetividade dos mecanismos

implantando para gerir o processo auditado.

Destacam-se na análise dessa dimensão os seguintes aspectos:

• Nível de autonomia, de responsabilidade e autoridade dos gestores na

condução do processo;

• Implantação de controles de primeira e segunda linha, neste aspecto há

que se relembrar os estudos bibliográficos, notadamente em relação ao

estudo sobre auditoria, consta abordagem sobre a recomendação de

atendimentos às três linhas de defesa preconizadas pelo The IIA (2013, p.

2);

• Análise de eventuais conflitos ou superposição de atividades com outras

áreas da organização;
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• Análise do fluxo de decisões, autorizações e alçadas decisórias;

• Aspectos contábeis, em especial, reconhecimentos de fatos contábeis e

análises de realização de conciliações contábeis.

e. Dimensão suporte – objetiva analisar a adequabilidade e a suficiência de

recursos para o processo auditado.

Os seguintes componentes fazem parte da dimensão suporte:

• Aspectos gerais - prevê a análise de como é administrada a restrição de

recursos e meios para superá-la;

• Logística – aspectos atinentes acompanhamento de contratos junto a

fornecedores e terceirizados, sazonalidade ou aumento de capacidade;

• Tecnologia da informação – análises relacionadas a disponibilidade e

funcionamento de recursos tecnológicos, capacitação de profissionais

para atuar com atividades de Tecnologia da informação. Da mesma forma

são realizados testes para análise de procedimentos para minimizar

incidentes, interrupções ou perdas tecnológicas, bem como segurança da

rastreabilidade de segurança da informação;

• Pessoas – destacam-se ações desenvolvidas em prol da capacitação de

pessoas, adequabilidade do quantitativo de pessoas atuante no processo.

f. Dimensão desempenho e resultados – análise dos indicadores destinados

a medição do processo, abrangendo a definição de metas, confiabilidade

das informações que alimentam os indicadores e aderência aos objetivos

estratégicos da IFP.

O diagnóstico de controles internos foi também incluído na categoria

execução dos trabalhos de auditoria. Este teste refere-se à consolidação de análises

pertinentes ao ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle,

informações e comunicação e monitoramento.

Neste diapasão, Azevedo (2009), salienta a importância de realização de

diagnóstico de controles internos com avaliação dos componentes do referencial

COSO – Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission). Referidos

componentes são: ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle,

informação e comunicação e monitoramento, pois permite melhorias nos
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procedimentos e contribui para o alcance de uma execução mais eficiente,

principalmente em auditorias de natureza operacional.

Cabe observar que embora a análise da realização do diagnóstico de

controles internos possua viés de natureza operacional é importante destacar que

análises operacionais oferecem importantes subsídios para análises estratégicas.

A categoria aspectos verificados após a aplicação da MAP objetiva analisar

se os procedimentos e ferramentas previstos para a execução dos trabalhos são

adequados aos meios propostos e propicia apresentação uma visão crítica de

aprimoramento da metodologia.

A quarta e última categoria da planilha operacional, objetiva identificar

apontamentos de recomendações após a execução dos trabalhos de auditoria para

cada uma das seis dimensões adotadas na metodologia de processos.

A análise das recomendações apresentadas pode sinalizar aspectos para

ajustes da MAP ao serem analisado o nível de profundidade alcançado no trabalho e

a consistência de tais recomendações.

2.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA

Definido o projeto de pesquisa com todos seus elementos, foi realizado

levantamento bibliográfico (livros, periódicos especializados, dissertações e teses)

com intuito de identificar o conhecimento produzido sobre o tema. Este estudo foi

essencial para a compreensão da evolução da auditoria, em especial no segmento

de instituições financeiras, além de permitir a compreensão dos modelos de gestão

organizacional, a influência destes nas organizações, os fatores que influenciam tais

modelos organizacionais, bem como de que forma tais fatores impactam a atividade

de auditoria.

2.2.1 População e Amostra

Para a segunda etapa da pesquisa, foram enviados questionários por

e-mail ao universo de 151 auditores, e ao universo de 24 gestores da auditoria

interna da IFP. Foram respondidos 35 questionários de auditores e 12 de gestores,

que equivale a 23,2% e 50% respectivamente. No Capítulo 3 é informado em cada

quadro o desvio padrão e a variância da amostra de cada um dos itens analisados.
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O universo de auditores é composto de 90 auditores juniores e plenos que

atuaram em auditoria na metodologia MAP, 33 auditores seniores e 28 auditores

lotados na matriz da IFP. O universo de gestores refere-se às lotações na matriz e

nas diversas unidades regionais distribuídas em todo o Brasil. A opção por consultar

o universo em vez estabelecer uma amostra aleatória ou mesmo estratificada foi no

sentido de buscar maior representatividade das informações independentemente

dos segmentos.

2.2.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa

Os procedimentos de coleta e análise de dados, a partir dos objetivos

específicos definidos foram desenvolvidos em três etapas:

• Levantamento bibliográfico;

• Análise documental de trabalhos de auditoria;

• Formulação, aplicação de questionários aos auditores e gestores e

análise das respostas.

2.2.3 Procedimentos de Coleta de Dados

A primeira etapa, levantamento bibliográfico, foi realizado com o intuito de

buscar o conhecimento acadêmico científico sobre os temas que compõem o

objetivo geral e objetivos específicos deste estudo. Para Marconi e Lakatos (2010), o

levantamento de dados, primeiro passo de uma pesquisa científica, é realizado

mediante pesquisa documental (fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (fontes

secundárias).

A segunda etapa, a análise documental de trabalhos de auditoria, consistiu na

análise de trabalhos de auditoria realizados com aplicação da metodologia de

auditoria de processos – MAP desenvolvida pela IFP estudada.

A obtenção dos dados para análise documental ocorreu mediante solicitação

à área de auditoria de planilha eletrônica contendo o universo de trabalhos

executados mediante a metodologia MAP da qual foi extraída a amostra para análise.

A partir do recebimento do universo de trabalhos executados foi realizada

conferência com vistas à identificação de eventuais inconsistências.
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A planilha de trabalhos executados (universo) listou os trabalhos de auditoria

realizados desde a introdução da MAP, no terceiro trimestre de 2014 até o início de

terceiro trimestre de 2015, no total de 48 trabalhos.

Além da informação da identificação numérica do trabalho e do programa de

auditoria aplicado, a planilha de trabalhos listou as seguintes informações: área

gestora de vinculação do trabalho de auditoria, equipes de auditores que realizaram

os trabalhos, número de horas de atuação do auditor em cada trabalho.

Os critérios de seleção dos trabalhos elegíveis para compor a amostra

analisada foram objetivos, de forma a preservar os requisitos científicos do estudo.

Os critérios foram os seguintes:

• Trabalhos em que o plano de ação de recomendações já havia sido

implantado e com 100% concluído;

• Trabalhos de auditoria completos, em que a MAP tivesse sido aplicada

integralmente, ou seja, aqueles trabalhos em que foram aplicadas todas

as seis dimensões que compõem a metodologia em estudo.

Para verificação do nível de conclusão de cada trabalho foi acessado o plano

de ação de cada um dos trabalhos realizados no sistema informatizado de

acompanhamento de auditoria e obteve-se as informações sobre o número de

apontamentos de auditoria e o número de ações já concluídas sobre cada trabalho.

Estas informações coletadas foram agregadas às informações já anteriormente

recebidas em planilha.

De posse de informações sobre o estágio de implantação do plano de ação

de cada um dos 48 trabalhos componentes da população, foi realizada classificação

em aplicativo Excel com intuito de identificar os trabalhos com plano de ação

concluído.

A referida classificação mostrou que dos 48 trabalhos realizados, 10 já

estavam com o plano de ação concluído.

Destes, foram selecionados quatro trabalhos na ordem de classificação

apresentada pelo aplicativo Excel, observados os critérios de elegibilidade da

amostra. Assim, da lista classificatória dos 10 trabalhos concluídos, foram analisados

o primeiro, o segundo, o terceiro e o oitavo da lista. Já o quarto, quinto, sexto e

sétimo da lista, embora tenham sido realizados sob a ótica da metodologia de

auditoria de processos - MAP, não atenderam os requisitos previstos, ou seja, na
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realização dos trabalhos não foram analisadas as seis dimensões previstas na

metodologia. Os trabalhos nono e décimo não foram objeto da amostra em razão do

número de análises definidas.

Para as análises dos quatro trabalhos de auditoria selecionados foi utilizada a

planilha operacional desenvolvida no aplicativo Excel, detalhada

no subcapítulo 2.1.1 denominado Instrumento da pesquisa.

A terceira etapa, aplicação de questionários aos auditores e gestores,

consistiu na aplicação de questionários, a partir dos resultados obtidos

nas etapas 1 e 2.

2.2.4 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados

Os estudos iniciados com o levantamento bibliográfico forneceram a base

para o conhecimento e o encadeamento das etapas da pesquisa. Propiciaram

ampliar o conhecimento sobre auditoria interna, o sistema financeiro nacional e

modelos de gestão, temas de fundamental importância para o alcance dos objetivos

propostos.

Nos estudos de casos, assim como na maioria das pesquisas qualitativas, a

análise e interpretação é um processo que de certa forma ocorrem

concomitantemente à coleta. A rigor, a análise se inicia com a primeira entrevista, a

primeira leitura de um documento (GIL, 2009).

O levantamento bibliográfico permitiu ainda analisar a metodologia de

processos desenvolvida na IFP à luz das teorias disponíveis, mediante absorção dos

diversos assuntos que gravitam em torno da auditoria e identificar o contexto atual

da atividade, pontos de fragilidade e pontos de destaque.

2.2.5 Facilidades e Dificuldades na Coleta e Tratamento dos Dados

Por se tratar de coleta e tratamento dos dados em informações corporativas

que por questões legais ou estratégicas podem ter seu acesso controlado, este

pesquisador optou por não utilizar serviços externos abertos de realização de

pesquisas e tratamento de dados de forma automatizada. Por essa razão, a

preparação do questionário foi desenvolvida no aplicativo Excel e este foi

encaminhado individualmente aos respondentes mediante comunicação eletrônica

pelo próprio pesquisador.
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Este procedimento de coleta e análise dos dados, em um primeiro aspecto,

permitiu a realização de análises mais complexas e customizadas e por

consequência resultou em ganhos para a pesquisa. Em um segundo aspecto, a

pesquisa se tornou morosa e exigiu a adoção de controles paralelos para sua

viabilização da pesquisa no tempo proposto e para atendimento dos critérios

científicos.

2.2.6 Limitações da Pesquisa

O reduzido contato pessoal com os respondentes dos questionários aplicados,

o recebimento da pesquisa por parte dos respondentes mediante mensagem

eletrônica, tornou a comunicação entre o pesquisador e o respondente impessoal,

bem como influenciou negativamente no número de respostas recebidas.

2.3 ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA

A realização da presente pesquisa exigiu acesso e conhecimento de

informações corporativas estratégicas da IFP e este pesquisador assumiu

compromisso de que as informações acessadas e conhecidas fossem utilizadas

exclusivamente para fins científico-acadêmicos.

Da mesma forma, as informações corporativas são apresentadas na pesquisa

de forma genérica de modo a preservar seu sigilo tanto por serem estratégicas ou

devido a restrições legais.
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CAPÍTULO 3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo, serão analisados os resultados da pesquisa. Inicialmente

apresentado o perfil dos respondentes dos questionários.

Os 35 auditores e os 12 gestores que responderam a pesquisa possuem

formação acadêmica mínima de pós-graduação, com especialização lato sensu.

Quanto a distribuição por gênero dos gestores, sete são do sexo masculino e cinco

do sexo feminino, que equivale a 58% e 42% respectivamente. Com referência aos

35 auditores 22 são do sexo masculino e 13 do sexo feminino.

Este capítulo é apresentado de forma a relacionar os resultados das análises

realizadas com os estudos bibliográficos. Como orientação principal de

encadeamento da análise foi adotado o questionário aplicado aos auditores, por ser

mais abrangente e ao mesmo tempo foram estabelecidas relações com as análises

do questionário aplicado aos gestores e também referente a análise de conteúdo

realizada com os quatro trabalhos selecionados executados com a metodologia MAP.

3.1 AS PRINCIPAIS CATEGORIAS DE ANÁLISE

Em relação às principais categorias analisadas, para o Questionário de

Auditores, a categoria Execução dos Trabalhos de Auditoria alcançou o maior índice

3,80, seguido por 3,53 para Atendimento às Premissas Estruturais da MAP e 3,34

para Aspectos Verificados após a realização da Auditoria, conforme demonstração

no Quadro 8 e Gráfico 1, a seguir:

Quadro 8 - Questionário Auditor – Quadro Resumo das Categorias

Ordem Descrição
Ranking
Médio –

RM

Variância
Amostra

Desvio
Padrão

da
Amostra

1
Atendimento às premissas estruturais da
metodologia de auditoria de processos.

3,53 1,47 1,21

2 Execução dos trabalhos de auditoria de processos. 3,80 1,34 1,16

3
Aspectos verificados após a aplicação da auditoria
de processos.

3,34 1,74 1,32

RM Ranking Médio das Categorias 3,71 1,42 1,19

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 1 - Análise das Categorias de variáveis Auditores

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com os índices apresentados anteriormente, verifica-se que a

categoria Atendimento às premissas estruturais da MAP e Aspectos verificados após

a aplicação da auditoria, encontram-se com índices aquém ao da categoria

Execução dos trabalhos. Observa-se que nessa análise a categoria Execução

engloba todos os testes de auditoria, portanto para melhor compreensão é

importante que a análise ocorra em conjunto com o Quadro 9, que detalha as

subcategorias que compõem a execução dos trabalhos de auditoria.

3.1.1 Execução dos trabalhos de auditoria

No que se refere a esta categoria, na aplicação do Questionário para

auditores foram obtidos os seguintes resultados, conforme exposto no Quadro 9 e

no Gráfico 2, a seguir:

Quadro 9 - Execução dos trabalhos de auditoria - Questionários Auditores

Ordem
Descrição

Ranking
Médio

RM
Variância

Desvio
Padrão

1 Planejamento 4,39 0,53 0,73

2
Testes Gerais do Programa de
Auditoria

4,37 0,82 0,90

3
Testes específicos das Dimensões da
Metodologia de Auditoria de
Processos

3,72 1,39 1,18

4 Diagnóstico de Controle Interno 3,94 1,16 1,08



88

RM Execução dos Trabalhos de
Auditoria de Processos

3,80 1,34 1,16

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 2 - Execução dos trabalhos de auditoria - Questionário Auditores

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Execução dos trabalhos de auditoria apresenta em suas subcategorias as

diversas etapas que compõem um trabalho de auditoria em seu aspecto operacional.

As análises foram definidas de forma que pudessem ser estudados e visualizados o

comportamento de cada um dos componentes e sua comparação com os demais e

da mesma forma pudessem ser isoladas as análises das dimensões da MAP. Desta

maneira permite-se identificar que dentre os componentes da execução dos

trabalhos de auditoria os Testes Específicos da MAP, na pesquisa com os auditores,

apresentou o menor índice, 3,72. Ao ser comparado com os demais índices da

mesma categoria observa-se que foi o índice mais baixo do quadro. Portanto, é

possível depreender que necessita ajustes com vistas a alcançar os mesmos níveis

das demais variáveis. Com relação à análise de conteúdo da mesma categoria

Execução dos trabalhos de auditoria, na subcategoria Testes Gerais previstos no

Programa de Auditoria, foram identificadas situações em que a equipe realizou

pesquisa para identificação de trabalhos de auditoria anteriores. Entretanto, não

vislumbrou como subsídios para diagnóstico do processo, mas sim como eventuais

situações para acompanhamento (follow up) de apontamentos de auditoria.

Importante esclarecer que, inobstante a existência de acompanhamento para

tratamento de apontamentos de auditoria, para a MAP toda informação sobre o

desempenho do processo tais como fatores críticos, pontos de melhorias em
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andamento e aspectos que tem sido objeto de apontamentos para melhorias são

fontes preciosas de informações para um diagnóstico adequado.

No que se refere à subcategoria Diagnóstico de controles internos, foram

formuladas duas questões. A primeira, indagou se o diagnóstico foi realizado e a

segunda, se o controle atingiu seus objetivos de consolidar as fragilidades

identificadas e devidamente categorizadas e foram alcançados os índices de RM

3,97 e 3,91. Não foram identificados aspectos de destaque.

3.1.1.1 Análise das dimensões da MAP

Ao serem individualizadas as seis dimensões que compõem os testes

específicos da MAP, foram identificados os seguintes resultados:

Quadro 10 - Análise Específica - Dimensões da MAP - Questionário Auditores

Ordem Descrição
Ranking
Médio

RM
Variância

Desvio
Padrão

1 Estratégia 3,31 1,79 1,34

2 Partes Interessadas 4,07 0,70 0,84

3 Legislação e Normas 4,17 0,79 0,89

4 Gestão 4,00 1,20 1,09

5 Suporte 3,55 1,43 1,20

6 Desempenho e Resultados 3,58 1,31 1,15

RM Análise Específica - Dimensões da MAP 3,72 1,39 1,18

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 3 - Análise Específica das Dimensões da MAP - Questionário Auditores

Fonte: Elaborado pelo autor.



90

De forma geral, conforme demonstra o gráfico anterior, todos os índices

apresentam índices de concordância acima de 3,00, fato positivo, porém é possível

identificar que as dimensões estratégia, suporte e, desempenho e resultados

apresentam índices inferiores aos demais do grupo, inclusive menor que a média da

categoria Execução dos Trabalhos de auditoria que é 3,80.

A seguir, será realizada análise sobre o resultado de cada uma das

dimensões da MAP.

Dimensão Estratégia – O resultado da pesquisa em comparação com as

demais dimensões apresentou relativa variação de entendimento nas manifestações

da pesquisa com auditores, correspondido com o desvio padrão de 1,34, o maior do

quadro. Foi identificado inclusive na análise de conteúdos dos trabalhos de auditoria

que a natureza do teste conduz ao enfoque teórico, implicando maior grau de

dificuldade nas análises. Considerando que a instituição financeira já possui

delineados seus objetivos estratégicos, poderão ser agregados novos testes com

intuito de verificar a implantação das ações visando tais objetivos.

Dimensão Partes Interessadas – a pesquisa com os auditores foi dividida em

duas questões, a primeira para avaliar o nível de identificação das partes

interessadas do processo, clientes, beneficiários dos produtos ou serviços e demais

atores institucionais, e a segunda para avaliar os riscos envolvidos em tais

relacionamentos, sendo obtidos os índices 4,3 e 3,9 respectivamente. As principais

preocupações apresentadas pelos auditores respondentes referem-se ao

quantitativo e à complexidade das áreas envolvidas e a necessidade de alcance de

todas essas áreas mediante os testes. Em referência à análise de conteúdo dos

trabalhos de auditoria da mesma dimensão, constatou-se que os trabalhos

analisados apresentaram avaliações consistentes e aprofundadas atinentes à

dimensão, inclusive resultando em recomendações de melhorias que atualmente já

estão implantadas. Entretanto, é importante ressaltar que dada a natureza da

presente dimensão, a observação dos respondentes é um fator determinante para o

sucesso das análises, uma vez que o nível de dificuldade de execução dos testes

está diretamente ligado ao quantitativo de áreas, a complexidade das relações e os

produtos ou serviços envolvidos nas entregas do processo em exame. Assim, as

análises ratificam que para o teste em comento é de suma importância que na fase

de levantamentos prévios sejam de acordo com os objetivos do trabalho de auditoria,
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identificados os principais atores envolvidos no processo, o tipo de relação e a linha

de abordagem que será adotada. Tais procedimentos propiciarão a identificação dos

aspectos prioritários de análises e com o nível de profundidade suficiente para

apontamentos e recomendações amparadas em avaliações consistentes.

Dimensão Legislação e Normas – Esta dimensão alcançou 4,17, o maior

índice dentre as dimensões da MAP. O teste foi subdividido em três grupos: o

primeiro se refere a aspectos externos, utilizado para análise específica da

legislação; o segundo a aspectos internos, utilizado para análise de normativos e

orientações internas operacionais e administrativas em geral, e o terceiro a aspectos

de controles de legislação e normas internas, com intuito de analisar como são

operacionalizados tais atividades e os controles existentes. Os índices alcançados

decorrentes da pesquisa com auditores se apresentaram semelhantes,

correspondendo desta forma à média geral da dimensão aproximada de 4,17.

Registre-se que a análise de conteúdo dos trabalhos de auditoria não identificou

aspectos que contrariam o resultado da pesquisa com auditores. De forma geral o

resultado das análises é positivo em relação à dimensão, exceto em alguns

processos, quando o quantitativo e a complexidade de leis e normas podem

impactar na profundidade e tempo para análise da dimensão. Fatos dessa natureza

com planejamento mais detalhado ou a segregação do programa de acordo com a

natureza do processo.

O teste de legislação e normas adotado como dimensão da MAP é decorrente

da necessidade de avaliar atividades de compliance. O termo vem do inglês e

significa estar em conformidade, é o dever de cumprir e fazer cumprir regulamentos

internos e externos aplicáveis à instituição. Em que pese à previsão de auditorias

específicas para avaliação da função de compliance, o teste Legislação e Normas

permite analisar o alinhamento do processo auditado a tais preceitos e, além disso,

contribui com informações relevantes para o cumprimento do Princípio 8 da

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), que estabelece: “O escopo e a

extensão das atividades da área de ‘compliance’ devem estar sujeitos à revisão

periódica por parte da auditoria interna”. Importante destacar que a mesma

orientação da função de compliance estabelece que para existir uma boa

governança corporativa os trabalhos realizados pelo compliance e pela auditoria são

essenciais e ambos contribuem com a instituição para a consecução de seus
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objetivos e devem manter independente o desempenho de suas funções

(FEBRABAN, 2013).

As análises e registros acima consignados atendem dois aspectos relevantes,

o primeiro demonstra o alinhamento da auditoria interna da instituição financeira em

estudo às orientações da FEBRABAN e o segundo ratifica a importância e a

adequação da dimensão Legislação e Normas como uma componente da MAP.

Dimensão Gestão – Foi dividida em dois grupos: Gestão do Processo e

Procedimentos Contábeis, que apresentaram os índices RM de 4,15 e 3,40,

respectivamente, enquanto o RM geral da dimensão em estudo alcançou 4,00.

Conforme se verifica, há razoável variação nos dois grupos que compõem esta

dimensão. Da análise detalhada da pesquisa com auditores sobressaíram duas

situações e em ambas há reflexões quanto à pertinência em manter como

componentes da dimensão gestão, as análises de procedimentos contábeis e as

análises específicas da segunda linha de defesa. A análise de conteúdo dos

trabalhos de auditoria se mostraram na mesma linha, ratificando a pesquisa

realizada com os auditores. Neste sentido, em que pese o trabalho de auditoria da

MAP não objetivar a substituição de trabalhos específicos ou mandatórios,

depreende-se da análise da figura 1 – Modelo das Três Linhas de Defesa (Guidance

for Boards and Audit Committees) (ECIIA/FERMA, 2010), que o gestor assume

responsabilidade maior na primeira linha de defesa, e a segunda linha de defesa tem

caráter independente, com responsabilidade de áreas distintas, nas quais o gestor

de primeira linha tem reduzida ação. Assim, a análise da segunda linha diretamente

na área responsável pelo processo poderá contribuir menos que uma análise na

área responsável pela segunda linha que assume esta como responsabilidade

principal. O modelo das três linhas de defesa também está amparado no documento

emitido pelo Banco de Compensações Internacionais (Bank for International

Settlements - BIS), traduzido em português como Melhores práticas de gestão do

risco operacional (Principles for the sound management of operational risk) (BIS,

2011).

Dimensão Suporte – Alcançou índice RM de 3,55, que embora com bom

nível de concordância, apresentou-se com o segundo menor índice dentre as seis

dimensões adotadas na MAP. Ao ser averiguado quais fatores influenciaram na

redução da média, foi observado pelos respondentes auditores que nem sempre a
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atividade de natureza tecnológica tem se apresentado de forma integrada às demais

atividades definidas para a dimensão. Estes fatos ocorrem porque as atividades de

natureza tecnológica são executadas por profissionais especializados em situações

pontuais e específicas, fato que gera a percepção de distanciamento das demais

atividades previstas para a dimensão. As análises de conteúdo da dimensão em

estudo identificaram testes não aplicáveis, que podem ser revistos, quanto à sua

pertinência em manter na dimensão suporte. Ocorrências desta natureza podem ser

mitigadas com maior integração das áreas envolvidas e com o mapeamento das

atividades consoante o objetivo do trabalho. É salutar ainda a revisão das atividades

de natureza tecnológica no sentido de que sejam segregadas eventuais atividades

típicas que podem ser objeto de auditorias específicas de TI daquelas atividades em

que a TI atuará como apoio na aplicação da MAP.

Dimensão Desempenho e Resultados - De forma geral o resultado da

pesquisa com auditores não apresentou aspectos de destaque, exceto indicativos

em manifestações quanto à necessidade de maior detalhamento para realização de

testes. Os procedimentos previstos no programa de auditoria propiciam análises em

processos variados, porém para as situações que apresentem situações com menor

teor de padronização, necessitam maior nível de detalhamento. Ao ser realizada

uma comparação com o resultado extraído da análise de conteúdo dos trabalhos

analisados, os resultados corroboram o resultado da pesquisa com auditores e, além

disso, constatou-se que os exames da referida dimensão apresentam maior enfoque

na revisão dos procedimentos adotados pelo gestor e menor na crítica quanto à

pertinência de tais indicadores. Ainda que os resultados atuais sejam muito positivos,

há espaço para ajustes no programa de auditoria com o objetivo de incrementar

testes para análise da adequabilidade dos indicadores definidos.

Conforme se verifica, na MAP as dimensões Estratégia e Desempenho e

Resultados são análises independentes com estrutura de testes que apresentam

algumas restrições para a conexão das análises. Neste sentido é importante trazer à

lume a ferramenta BSC (Balance Scorecard), desenvolvida por David Norton e

Robert Kaplan, que o consideram como metodologia adequada a englobar e

complementar as medidas financeiras de desempenho passado com vetores para o

futuro mediante instrumentos que traduzem a missão e estratégia da organização

em medidas de desempenho (Picoli et al, 2012), sendo composto dos seguintes
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componentes: objetivos estratégicos, indicadores, metas e planos de ação (Kallás,

2003).

Os aspectos estratégicos da organização estão diretamente conectados com

os indicadores e por consequência com os resultados. Portanto, é salutar que a

dimensão da MAP Estratégia seja analisada conjuntamente com os indicadores,

buscando estabelecer conexões entre os objetivos, as metas definidas e os planos

de ações que foram estabelecidos. Desta forma é recomendável a unificação de tais

dimensões na MAP.

3.1.2 As premissas estruturais da MAP

Em relação à categoria atendimento às premissas estruturais da MAP, na

pesquisa com auditores foi alcançado o índice de RM de 3,54, com variância de 1,47

e desvio padrão de 1,21. Dentre as manifestações, o programa de auditoria

elaborado a partir da MAP foi objeto de algumas observações. Destacam-se as

seguintes: o grande quantitativo de questões a serem analisadas, por vezes carece

de maior detalhamento ou então, se torna demasiadamente abrangente. Em outras

situações determinadas análises fazem sombreamento na análise de outras

dimensões. Houve sinalizações também que denotam a necessidade de maior

enfoque na fase de levantamentos prévios ou até mesmo da fase de planejamento

realizada pela equipe de auditores. A categoria premissas estruturais da MAP foram

também objeto que pesquisa junto aos gestores. Entretanto, enquanto o foco na

pesquisa para os auditores foi na execução do trabalho, para os gestores, foi

enfatizado o produto entregue pela auditoria, conforme resultados a seguir descritos:

Quadro 11 - Atendimento às premissas estruturais da MAP - Questionário
Gestores

Ordem Descrição
Ranking
Médio

RM
Variância

Desvio
Padrão

1
As análises realizadas propiciaram atender aos objetivos
fundamentais da MAP.

3,67 0,61 0,78

2
A comunicação dos resultados do trabalho foi apresentada
em linguagem adequada.

4,08 1,17 1,08

3
Propiciou avaliação da aderência do processo auditado às
políticas, diretrizes e objetivos estratégicos da instituição.

4,25 0,57 0,75

4
Propiciou avaliação da aderência do processo auditado à
estrutura de governança da instituição.

3,92 0,63 0,79
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5
Propiciou avaliação da aderência do processo auditado aos
preceitos de gerenciamento de riscos.

3,58 0,81 0,9

6
Propiciou avaliação da aderência do processo auditado ao
sistema de controles internos.

4,00 0,91 0,95

RM Atendimento às Premissas Estruturais da MAP 3,92 0,78 0,88

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 4 - Atendimento às premissas estruturais da MAP - Questionário
Gestores

Fonte: Elaborado pelo autor.

Antes de passar para uma análise individualizada das questões do grupo de

Atendimento às Premissas Estruturais da MAP, da pesquisa com gestores é

importante fazer uma análise conjunta das seis variáveis que compõem o grupo.

Observa-se que o item 1 apresenta o menor índice de RM. Ocorre que esta variável

é exatamente aquela que, por conceito, faz a integração e harmonização com as

demais. Poder-se-á concluir que na visão dos respondentes individualmente cada

uma das denominadas premissas estão sendo atendidas em nível mais elevado.

Porém quando analisadas de forma integrada, o índice se apresenta aquém da

análise individualizada. Neste sentido, como possível causa de tais resultados, na

opinião dos gestores respondentes sobre tais variáveis, foi observado que a MAP

necessita um período para assimilação por parte das equipes e atualmente se

encontra nesse processo. Em outros casos é opinado que o objetivo fundamental

tem sido alcançado, embora ainda sejam necessários ajustes para obtenção de

melhores resultados, inclusive para alcançar melhorias que propiciem “saltos de

qualidade”.
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No tocante à comunicação dos resultados dos trabalhos de forma geral, a

percepção dos gestores é muito positiva, tanto que o Ranking Médio (RM) alcançou

4,08.

A ênfase apresentada pela MAP às comunicações de resultado dos trabalhos

está alinhada aos requisitos estabelecidos na IPPF, Norma 2400, a qual estabelece

que “os auditores devem comunicar o resultado dos trabalhos de auditoria com

oportunidade”. A IPPF na norma 2410 prevê também que “As comunicações devem

incluir os objetivos e escopo do trabalho de auditoria, assim como as conclusões,

recomendações e planos de ação aplicáveis” (IPPF, The IIA, 2012, p. 15).

O texto acima evidencia que o relatório além de ser um instrumento para

demonstração dos resultados do trabalho e as consequentes recomendações, deve

também ser o meio para registrar todas as etapas percorridas de modo a apresentar

ao auditado o objetivo do trabalho, abrangência, o escopo, embasamentos,

metodologias e procedimentos adotados.

A aderência do processo auditado às políticas, diretrizes e objetivos

estratégicos da IFP em estudo foi objeto da questão 3, do Quadro 11 e alcançou o

maior índice do grupo 4,25. Trata-se de um fator positivo haja vista que uma

característica de destaque da auditoria de processos e notadamente a MAP é a

avaliação das diretrizes e objetivos estratégicos da organização.

Dias, (2006) realça que ao ser analisada com mais profundidade a auditoria

de processos, está presente a verificação de planos de metas, macroobjetivos e

políticas definidas pela organização.

Ainda no que concerne a análise das premissas da MAP, consta como

objetivo fundamental, a avaliação da aderência do processo auditado a estrutura de

governança, aos mecanismos de gerenciamento de riscos e sistemas de controles

internos. Neste caso, constata-se novamente a aderência da MAP aos preceitos de

auditoria reconhecidamente adotados. Nesse diapasão é relevante mencionar que a

norma 2440.C2 da IPPF estabelece os pilares governança, gerenciamento de riscos

e controles internos como objeto de avaliação da auditoria interna. Referida norma

salienta também, que toda vez que forem identificados fatos relevantes sobre o

assunto é necessário ser comunicado à alta gerência e ao Conselho de

Administração (The IIA, 2012).
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Assim, embora as análises sinalizem a necessidade de ajustes com intuito de

obter mais equilíbrio e integração entre as componentes, depreende-se que estas

encontram-se alicerçadas em preceitos consolidados do mundo acadêmico e por

entidades profissionais que regimentam a atividade de auditoria.

Não obstante o bom resultado apresentado nos índices, as manifestações

provindas das pesquisas com auditores e gestores, apresentam indicativos de que,

da forma como está configurado o programa de auditoria pode, eventualmente,

incorrer redundâncias de análises que em razão de já terem sido realizadas em

auditorias específicas ou mandatórias. Portanto, em nosso entendimento, é

importante a realização de revisão com intuito de identificar testes a serem excluídos

em razão de duplicidades, ou incluídos maiores detalhamentos nos procedimentos

dos testes remanescentes.

No que concerne especificamente à integração de análises adotada pela

MAP, em que a partir dos objetivos estratégicos busca uma avaliação integrada da

estrutura de governança, gerenciamento de riscos do sistema de controles internos,

encontra-se altamente alinhado ao contexto acadêmico e de práticas profissionais.

Estudo denominado “Survival of the most informed” defende a análise holística de

Governança, Riscos e Compliance – (Governance, Risk and Compliance – (GRC),

pois esta apresenta importantes vantagens à organização no que se refere a

melhorias organizacionais em aspectos tais como: estratégia, tomada de decisão e

eficiência operacional (KPMG, 2010).

Pinheiro (2013) ressalta que a análise unificada propicia melhor diferenciação

entre riscos e oportunidades e consequentemente resulta na demonstração de onde

foram identificados os fatores de riscos e quais os controles que foram eficazes em

gerir os riscos e alcançar os objetivos.

3.1.3 Aspectos verificados após a Auditoria

Em relação a esta categoria foram observados os seguintes.

Quadro 12 - Aspectos verificados após aplicação da Auditoria MAP -
Questionário Auditores

Ordem Descrição
Ranking
Médio

RM

Variância
amostra

Desvio
Padrão

1
As orientações e documentações disponibilizadas pela
Auditoria Matriz como Levantamentos Prévios foram
suficientes para realização dos testes.

3,37 1,53 1,24
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2
As ferramentas recomendadas no programa de auditoria
para aplicação nos testes foram aplicadas.

3,71 1,45 1,20

3
As ferramentas recomendadas no programa de auditoria
para aplicação nos testes foram úteis.

3,49 1,43 1,20

4
No trabalho que participei apresentei criticas ou
sugestões de melhorias para o programa de auditoria.

2,80 2,22 1,49

RM Aspectos Verificados após a Aplicação da
Auditoria de Processos

3,34 1,74 1,32

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 5 - Aspectos verificados após aplicação da Auditoria MAP -
Questionário Auditores

Fonte: Elaborado pelo autor.

No caso da análise da categoria Aspectos verificados após aplicação da

Auditoria MAP - Questionário Auditores, o objetivo foi coletar a percepção geral dos

auditores sob a ótica de um trabalho completo, diferentemente dos demais aspectos

pesquisados que delimitavam etapas. O maior índice RM foi 3,71 para a avaliação

das ferramentas recomendadas para uso durante as auditorias e o menor foi 2,80

para a falta do registro de críticas para melhoria nos programas de auditoria. A

análise de conteúdo dos trabalhos de auditoria – AC, ratificou os resultados da

pesquisa com auditores, e de fato, foi constatado baixo índice de registros de críticas

e melhorias nos programas de auditoria. Em alguns trabalhos foi verificado que na

fase de levantamentos prévios o registro de atividades é menor, e grande parte das

informações e documentos são obtidos já na fase de planejamento pela equipe de

auditores. Das duas situações identificadas, em nosso entendimento, para o caso de

baixo índice de propostas de melhorias ou críticas nos programas, poderá ser

instituída como regra, a manifestação quanto à aplicabilidade dos testes ou

dificultadores deparados em cada trabalho. Desta forma eventuais ajustes podem
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ser realizados com maior tempestividade e de forma alinhada ao trabalho no qual

ocorreram tais situações. No que se refere à reduzida disponibilização de

informações e documentação para a etapa de planejamento, a princípio pode ser

revisto o programa para que sejam aprimorados os testes da etapa de planejamento.

3.2 OUTROS ASPECTOS EM ANÁLISE

Este item encontra-se segregado das demais análises em razão de sua

natureza avaliativa dos resultados da metodologia e por apresentar situações

comuns de percepções tanto de auditores como Gestores.

Quanto aos resultados, das pesquisas com auditores e gestores, conforme os

Quadros 13 e 14, respectivamente e o Gráfico 6, a seguir, demonstram que os

índices de RM entre as respostas são similares.

Quadro 13 - Análise - Outros Aspectos - Questionário Auditores

Ordem Descrição
Ranking
Médio

RM

Variância
amostra

Desvio
Padrão

1
Os registros constantes de Auditorias foram úteis para
subsidiar a aplicação de testes

4,06 0,76 0,87

2
A forma como programa de auditoria está configurado
atende os objetivos da MAP

3,40 0,78 0,88

3
Para maior efetividade na aplicação da Metodologia de
Auditoria de Processos deve existir um Programa de
Auditoria de Processos específico para Unidades distintas

3,83 1,56 1,25

4
A abrangência e a complexidade do processo a ser
auditado deve ser um fator a ser levado em consideração
para a definição da estratégia de abordagem

4,80 0,22 0,47

5
A MAP permitiu uma abordagem consistente e relevante
sobre o processo

3,54 0,96 0,98

6
As análises e recomendações se implementadas pelas
Unidades auditadas possibilitarão aprimoramentos
relevantes no processo

4,40 0,48 0,69

RM Outros Aspectos - Questionário Auditores 4,00 1,01 1,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 14 - Análise - Outros Aspectos - Questionário Gestores

Ordem Descrição
Ranking
Médio

RM
Variância

Desvio
padrão

1
Os registros constantes de Auditorias foram úteis para
subsidiar a aplicação de testes

4,25 0,75 0,87

2
A forma como programa de auditoria está configurado
atende os objetivos da MAP

3,25 1,11 1,06

3

Para maior efetividade na aplicação da Metodologia de
Auditoria de Processos deve existir um Programa de
Auditoria de Processos específico para Unidades
distintas

3,06 2,27 1,51
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4

A abrangência e a complexidade do processo a ser
auditado deve ser um fator a ser levado em
consideração para a definição da estratégia de
abordagem

4,58 0,81 0,90

5
A MAP permitiu uma abordagem consistente e
relevante sobre o processo

3,67 1,15 1,07

6
As análises e recomendações se implementadas pelas
Unidades auditadas possibilitarão aprimoramentos
relevantes no processo

4,17 0,52 0,72

RM Outros Aspectos – Questionário Gestores 3,77 1,23 1,11

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 6 - Comparativo da análise - Outros Aspectos - Questionário Auditores
e Questionário Gestores

Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise do item 1, Subsídios de Auditoria Anteriores, apresentou altos

índices de concordância, 4,06 e 4,25, para Auditores e Gestores, respectivamente,

porém na análise de conteúdo dos trabalhos, há situações em que as informações

sobre auditorias anteriores foram utilizadas principalmente como forma de

acompanhamento e com menor incidência como informações para o diagnóstico do

processo.

O item 2, que se trata de como o programa de auditoria está configurado

resultou em um dos menores índices do quadro, embora com nível de concordância

maior que 3. Neste item novamente auditores e gestores, apresentaram índices

similares de concordância, 3,40 e 3,25, para auditores e gestores respectivamente.

As opiniões foram no sentido de que poderão ser elaborados novos programas com

adoção da metodologia MAP para atendimento de situações específicas ao tempo

que também sejam desenvolvidas programas com configuração mais próxima do
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modelo de gestão organizacional da instituição financeira estudada. Desta forma as

manifestações apresentadas na questão 2, ratificam as respostas obtidas para a

questão do item 3, que apresentou 3,83 e 3,06, para auditores e gestores

respectivamente, e objetivou inquirir a aplicabilidade do desenvolvimento de

programas específicos para unidades distintas.

Partindo do entendimento de que modelo de gestão pode ser compreendido

como conjunto de práticas administrativas postas em execução pela direção de uma

organização para atingir os objetivos planejados (Chanlat (1995) apud Souza de

Peixoto (2013), a proposta de buscar maior alinhamento do programa de auditoria

da MAP aos preceitos do modelo de gestão da instituição financeira estudada

encontra guarida acadêmica visto que o programa estará mais alinhado à realidade

organizacional e assim poderá alcançar resultados ainda mais positivos.

Ainda no item 2, foram identificadas abordagem para que sejam incorporados

nos programas da MAP maior número de testes de auditoria substantivos. Há que se

esclarecer que os testes de auditoria podem ser divididos em testes substantivos e

testes de observância. Os testes substantivos “visam à obtenção de evidência

quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de

informação da entidade”, enquanto os testes de observância “visam à obtenção de

razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração

estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos

funcionários e administradores da entidade” (Resolução CFC 1.329, NBC T1 01).

O item 4, que trata da abrangência e complexidade na definição da estratégia

de abordagem apresentou o maior índice de concordância tanto para auditores

como para gestores, 4,80 e 4,58, respectivamente. Esta questão reflete quão

importantes os levantamentos e estudos prévios sobre o processo a ser auditado,

fato que envolve o planejamento do trabalho. Mais uma vez, a atuação em

consonância com a estrutura estabelecida no modelo de gestão da instituição em

estudo contribui para conhecimento prévio do processo e suas interfaces.

Neste sentido foram apresentadas propostas para aprofundar os aspectos de

planejamento dos trabalhos, de forma que nesta fase seja realizado amplo

mapeamento do processo, antes do início da fase da execução em campo.

PARDINI (2012), argumenta que para um trabalho relevante de auditoria o

planejamento deve considerar a complexidade e a grandeza do trabalho a ser
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auditado bem como os fatores ambientais internos e externos, e conhecimentos

sobre o negócio.

Partilhamos deste entendimento, uma vez que com a fase de planejamento

ampliada é possível ter uma compreensão mais detalhada do processo e por

consequência dos recursos necessários para execução do trabalho, do grau de

dificuldade que poderá ser encontrado, do nível de especialização para compor as

equipe, além de maior assertividade na previsão do período necessário para

execução do trabalho.

O item 5 que trata da forma de abordagem nos relatórios de auditoria

produzidos, auditores e gestores sinalizam decréscimos no RM, em que pese na

questão sobre o resultado da implementação das recomendações de auditoria os

respondentes terem apresentado índices mais elevados.

O item 6, pesquisa sobre o impacto da implantação das recomendações

decorrentes dos trabalhos de auditoria da MAP e alcança os índices 4,40 e 4,17,

para auditores e gestores respectivamente. Ao ser estabelecida uma comparação

entre o item 5 que trata da abordagem da auditoria nos relatórios, ou seja o produto

entregue da auditoria e o item 6, que trata da implementação das recomendações

decorrentes de tais trabalhos, observou-se que a percepção de auditores e gestores

é muito positiva quanto a consistência e o resultado dos trabalhos realizados. Porém

há espaço para aprimoramentos para tornar as abordagens ainda mais relevantes,

de maneira que a percepção pela entrega do produto e a efetividade na adoção de

suas recomendações estejam em equilíbrio.
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O presente estudo teve como objetivo analisar a metodologia de auditoria de

processos – MAP, implantada a partir de julho de 2014 na instituição financeira

estudada, com enfoque nas dimensões de gestão organizacional: estratégia, gestão,

partes interessadas, legislação e normas, suporte, e desempenho e resultados, e ao

final, apresentar proposta de ações e diretrizes de melhoria para ajustes do novo

modelo.

Partiu-se da premissa de que uma organização está inserida em um contexto

complexo e que para compreendê-la e atuar de forma proativa em benefício dessa

organização é necessário antes conhecer as práticas organizacionais, como é o

processo evolutivo de tais práticas e o processo de interação do ambiente interno

organizacional ao ambiente externo.

Da mesma forma, foram estabelecidos três grandes eixos de estudos

bibliográficos, o primeiro, o aprofundamento do conhecimento sobre a auditoria, em

especial a auditoria interna, o segundo, conhecer o Sistema Financeiro Nacional,

haja vista que a instituição estudada é uma instituição financeira e o terceiro, o

estudo sobre modelos de gestão organizacional.

A absorção de tais conhecimentos permitiu delinear as ações para a análise

da metodologia de auditoria de processos – MAP adotada pela instituição em estudo.

Assim, foram definidas mais três grandes etapas, a primeira consistiu em realizar

análise de trabalhos de auditoria, mediante a técnica análise de conteúdo, a

segunda, consistiu na realização de pesquisa aplicada aos auditores que atuam com

a MAP e na terceira etapa, mediante pesquisa aplicada aos gestores da auditoria

interna da instituição estudada.

As análises realizadas permitiram a apresentação das propostas de ações e

diretrizes de melhoria para ajustes do novo modelo, as quais serão consignadas a

seguir.

Em relação às etapas definidas na execução dos trabalhos constatou-se que

os testes específicos da MAP apresentaram o menor índice RM 3,72, dentro dos

itens componentes da execução dos trabalhos de auditoria. Notadamente em

relação a cada uma das dimensões que compõem os testes foi alcançado os

seguintes resultados:
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Dimensão Estratégia – Os resultados obtidos indicaram que os testes da

dimensão necessitam ser revisados, de forma a tornar os testes mais objetivos e

pragmáticos bem como para a criação de mecanismos que propiciem melhor

compreensão na aplicação do teste e redução das divergências de entendimentos

sobre a dimensão.

Recomendações: desenvolver novos programas de auditoria específicos para

a MAP adotando como orientação as divisões definidas no modelo de gestão

organizacional da instituição financeira em estudo. Uma vez estabelecido esse

critério de divisão, é necessário estabelecer conexões entre os objetivos estratégicos,

os indicadores chave de desempenho, as metas de longo prazo e as iniciativas

estratégicas, contemplando os planos de ação e projetos definidos, tudo alinhado às

políticas empresariais para o produto ou serviço. Por tais razões, é recomendável

unificar as dimensões Estratégia e Desempenho e Resultados, pois assim, além de

tornar os exames sobre Estratégia mais pragmáticos propicia análises mais robustas

dos resultados, pois possibilita visualizar o desdobramento de cada etapa, com

alcance inclusive dos planos de ações e suas respectivas implantações.

Dimensão Partes Interessadas – Existem dois principais fatores que podem

causar impacto nas análises dessa dimensão, quais sejam, a complexidade do

processo e das relações com as partes interessadas e o quantitativo de áreas.

Portanto, a depender da área auditada, o nível de dificuldade é maior ou menor para

condução dos exames.

Recomendações: Neste caso são recomendadas duas ações de melhorias,

na primeira é adotar programas de auditoria específicos com segregação de acordo

com a natureza e divisões definidas no modelo de gestão da instituição em estudo.

Enquanto na dimensão estratégia, a recomendação objetivou tornar a análise mais

pragmática e estabelecer conexões com produtos e serviços, no caso da dimensão

partes interessadas o objetivo é permitir maior aprofundamento nos exames e

reduzir a complexidade das análises, pois possibilita mapear com maior facilidade a

cadeia de clientes, beneficiários e demais partes interessadas vinculadas ao

processo. Essa ação de melhoria permite ainda que o programa de auditoria

apresente níveis de detalhamento maior, haja vista que ao agregar atividades de

natureza similares no programa permite a inclusão de testes específicos e mais

aprofundados. A segunda ação de melhoria e que é importante que seja implantada
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em conjunto com a primeira, é a definição com clareza, ainda na fase de

levantamentos prévios ou de planejamento, de qual o objetivo e escopo do trabalho

(com a inclusão de análises para contribuir nesta definição), com desdobramento no

mapeamento prévio das principais partes interessadas. Desta forma é possível

dimensionar previamente quais especialidades serão necessárias para composição

das equipes, o nível de dificuldade que será deparado na execução dos trabalhos e

possibilita a obtenção antecipada de informações e documentos necessários. Além

disso, permite avaliação mais acurada do período necessário para execução dos

trabalhos.

Dimensão Legislação e Normas – análise da dimensão na pesquisa com

auditores alcançou o índice RM 4,17, o mais alto dentre das dimensões. As análises

de conteúdo e observações dos questionários refletiram o bom desempenho do

índice apresentado, exceto alguns processos que são vinculados a um número

maior de leis ou de normativos, que implicam maior nível de dificuldade para os

trabalhos de auditoria.

Recomendações: Ampliar os procedimentos da fase de planejamento e

desenvolver novos programas com abordagens específicas para atender o objetivo e

o escopo do trabalho de auditoria. Assim, é possível definir quais os testes, quais as

análises e o nível de profundidade necessária para tender o objetivo do trabalho de

auditoria.

Dimensão Gestão – a dimensão alcançou o índice RM de 4,00, o terceiro

mais alto das dimensões que compõem a MAP, ainda assim, foram identificados

aspectos que podem ser aprimorados. No contexto configurado para os testes de

gestão, os testes de procedimentos contábeis se mostraram que ainda necessitam

maior integração com os demais testes, inclusive para que melhorem os índices de

aplicabilidade nos trabalhos executados de acordo com a MAP. A análise da

segunda linha de defesa é outro aspecto que carece ajuste quanto a sua

manutenção na dimensão e como forma de buscar maior alinhamento com o modelo

proposto pelo The IIA.

Recomendações: Revisar a dimensão gestão e identificar eventuais questões

focais de procedimentos contábeis, passíveis de serem extraídas da MAP e

mantidas em auditorias específicas de contabilidade ou mandatórias. Da mesma

forma que já foi abordado na dimensão Suporte, devem permanecer na dimensão
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apenas aquelas questões que contribuem diretamente com o objetivo do trabalho de

auditoria. Recomenda-se a transferência das questões focais de análise da segunda

linha de defesa para a dimensão partes interessadas, buscando assim maior

alinhamento aos modelos propostos pelos órgãos regulamentadores.

Dimensão Suporte – a dimensão suporte alcançou índice RM de 3,55, que

embora com bom nível de concordância, apresentou-se com o segundo menor

índice dentre as seis dimensões adotadas na MAP. As análises demonstraram que,

ocasionalmente, os testes vinculados à tecnologia da informação – TI apresentam a

percepção de baixa integração aos demais testes da dimensão ou não são

aplicáveis em alguns casos, diante da natureza dos demais testes da dimensão.

Estes fatos ocorrem porque as atividades de TI são executadas por profissionais

especializados em situações pontuais e específicas, em alguns casos sem conexão

direta com os demais testes.

Recomendações: Revisar a dimensão suporte do programa de auditoria no

sentido de identificar e extrair eventuais testes típicos que já são objeto de auditorias

específicas de TI daqueles testes em que a TI atua como apoio na aplicação da

MAP. Da mesma forma como já abordado nas demais dimensões, recomenda-se o

desenvolvimento de programas segregados consoante o modelo de gestão da

instituição, conforme a natureza do processo, pois possibilitará ainda na fase de

planejamento definir com segurança os testes não aplicáveis e aprofundar aqueles

que são aplicáveis.

Dimensão Desempenho e Resultado – a pesquisa com auditores apresentou

o RM de 3,58 e de forma geral o resultado da pesquisa com auditores não

apresentou aspectos de destaque, exceto indicativos em manifestações quando a

necessidade de maior detalhamento para realização de testes. Os procedimentos

previstos no programa de auditoria visam análises em processos variados, porém

para as situações mais específicas necessitam maior detalhamento nos

procedimentos. As análises demonstram maior enfoque na revisão dos

procedimentos e menor na avaliação da adequabilidade dos mesmos.

Recomendações: Rever o programa de auditoria, em especial quanto ao

aprimoramento de testes que possibilitem a análise em cadeia do plano estratégico,

objetivos estratégicos, indicadores, metas, iniciativas estratégicas, planos de ações e

a implantação destes. Conforme já consignado na dimensão Estratégia, é
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recomendado a integração das dimensões Estratégia e Desempenho e Resultados

para execução dos testes de auditoria da MAP.

Os resultados das demais análises, corroboraram os resultados alcançados

nas análises das dimensões da MAP. Neste sentido, em relação à categoria

atendimento às premissas estruturais da MAP, foi constatado que o grande

quantitativo de questões de análise do programa, por vezes, carece de maior

detalhamento e torna o teste demasiadamente abrangente, além de apresentar

indicativos de que a fase de levantamentos prévios ou planejamento poderá ser

melhor explorado. Foi observado também que há uma percepção muito clara quanto

à consistência e qualidades da MAP, porém ainda encontra-se em um período de

maturação e necessita ajustes para obter maior equilíbrio e integração entre as

dimensões que compõem a metodologia.

Em relação à categoria Aspectos verificados após aplicação da Auditoria MAP,

cujo objetivo foi coletar a percepção com a visão de um trabalho completo já

finalizado, os resultados ratificaram os demais aspectos da pesquisa. O item que

buscou avaliar a apresentação de críticas ao programa de auditoria no contexto do

próprio trabalho se apresentou com índice de RM de apenas 2,80, o menor obtido

em toda a pesquisa com auditores. De fato, na análise de conteúdo constatou baixo

número de propostas de melhorias ao programa de auditoria no próprio trabalho de

auditoria.

Em relação às categorias Outros aspectos em análise e Recomendações e

Resultados de trabalhos de auditoria, objetivaram a coleta de subsídios quanto aos

resultados dos trabalhos executados de acordo com a MAP, e assim identificar

eventuais pontos para ajustes. Quanto ao item denominado: A forma como programa

de auditoria está configurado atende os objetivos da MAP, apresentou o índice de

RM, 3,40 e 3,25, para auditores e gestores respectivamente, aquém dos demais

índices definidos para o grupo, fato que corrobora que é recomendável revisar o

programa de auditoria. Neste mesmo grupo, vale destacar ainda o item: “Para maior

efetividade na aplicação da Metodologia de Auditoria de Processos deve existir um

Programa de Auditoria de Processos específico para Unidades distintas”, para o qual

as opiniões dos pesquisados foram no sentido de desenvolver mais programas da

MAP e de forma mais específica, este resultado também ratifica as recomendações

apresentadas na análise das dimensões da MAP.
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É importante relembrar que os índices tratados resultantes das pesquisas

realizadas com auditores e gestores, em todos os itens se apresentaram com

índices de ranking médio – RM acima de 3, ressalvado um único caso com índice de

2,8. O alto índice de concordância demonstra a percepção de segurança dos

respondentes com a MAP. Entretanto, pela natureza do presente estudo, as

variações ainda que pequenas, foram objeto de análises, com vistas a extrair o

melhor diagnóstico em busca de proposições de melhorias.

Como encaminhamentos, o desenvolvimento deste estudo e o seu resultado

subsidiarão a elaboração de projetos objetivando aprimoramento de metodologias

de auditorias com enfoque em aspectos estratégicos da IFP estudada. O tema será

levado à auditoria interna da IFP como proposta de revisão da Metodologia de

auditoria de processos adotada pela instituição.

A partir do presente estudo, serão também desenvolvidos artigos como forma

de disseminar o conhecimento e propiciar aprimoramentos.

Como pesquisas futuras, na mesma linha adotada no presente estudo,

poderão ser feitas novas pesquisas de forma a buscar aprimoramentos e conexões

como outras metodologias de análises.
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