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1. INTRODU~AO 

A crescente globalizagao da economia, a acelerada evolugao tecnol6gica, 

urn cliente cada vez mais exigente, tern requerido das empresas urn esforgo 

continuo de melhoria no gerenciamento de seus processos e de seus modelos de 

gestao. Conceitos como qualidade, produtividade, efici€mcia e eficacia estao sendo 

cada vez mais difundidas entre as organizag6es. Nesse processo, as informag6es 

disponfveis, atuais e confiaveis, tornam-se urn recurso que deve merecer atengao 

crescente das empresas, pois e a base sobre a qual toda a empresa deve estar 

estruturada. 

A auditoria interna constitui urn conjunto de procedimentos tecnicos que tern 

por objetivo examinar a integridade, adequagao e eficacia dos controles internos e 

das informag6es ffsicas, contabeis, financeiras, orgamentarias e operacionais da 

entidade. 

0 objetivo da auditoria interna e assessorar a entidade no desempenho 

efetivo de suas fungoes e responsabilidades, fornecendo-lhes analises, apreciag6es, 

recomendag6es, pareceres e informag6es relativas as atividades examinadas, 

promovendo, assim, urn controle efetivo a urn custo razoavel. 

Nesse sentido, a importancia da auditoria interna no processo de gestao tern 

aumentado a exig€mcia de equipe com visao multidisciplinar, atuando de forma 

coordenada e tendo como finalidade basica o assessoramento da administragao por 

meio do exame e avaliagao, entre outros, dos seguintes aspectos: 

• Adequagao e eficacia dos controles; 

• lntegridade e confiabilidade das informag6es e registros; 

• lntegridade e confiabilidade dos sistemas estabelecidos para assegurar 

a observancia das polfticas, metas, pianos, procedimentos, leis, normas e 

regulamentos, assim como da sua efetiva utilizagao; 

• Efici€mcia, eficacia e economicidade do desempenho e utilizagao dos 

recursos, dos procedimentos e metodos de salvaguardas dos ativos e a 

comprovagao de sua existencia, assim como a exatidao dos ativos e passivos; 

• Compatibilidade das operag6es e programas com os objetivos, pianos 

e meios de execugao estabelecidos; 
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• Mensuragao dos problemas e riscos, assim como o oferecimento de 

alternativas de solugao. 

Estas situag6es se nao estiverem sendo realizadas de forma adequada, 

poderao gerar problemas para a empresa como urn todo, pois a auditoria interna 

auxilia todos os membros da administragao no desempenho efetivo de suas fungoes 

e responsabilidades, fornecendo-lhes amilises, apreciag6es, recomendag6es e 

comentarios pertinentes as atividades examinadas. 

Com isso, este trabalho visa analisar o atual processo -de auditoria interna 

realizado nas Unidades do SENAI/PR e proper melhorias, pois para veneer os 

desafios da competitividade e diante das mudangas ocorridas nas organizag6es, o 

SENAI/PR deve garantir que todas as suas atividades sejam executadas de forma 

eficiente e eficaz. Assim, se torna de suma importancia a busca constante pela 

melhoria continua nos processos. 
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1.1 CARACTERIZAQAO DA ORGANIZAQAO 

0 trabalho sera desenvolvido no SENAI/PR - Servi<;o Nacional de 

Aprendizagem Industrial, instalado no Parana, em 12 de mar<;o de 1943, e uma 

entidade de direito privado organizada pelo empresariado industrial, atraves da CNI -

Confedera<;fw Nacional da Industria e pela FIEP - Federa<;ao das lndustrias do 

Estado do Parana. 

0 SENAI possui o objetivo de contribuir com o crescimento das industrias e 

da comunidade paranaense e visa atender as necessidades de qualifica9ao de 

profissionais para os setores industriais e atividades assemelhadas, incluindo 

servi<;os industriais de utilidade publica, servi<;os de repara<;ao, conserva<;ao e 

manuten<;ao. 

Alinhado as poHticas de desenvolvimento do estado, o SENAI do Parana 

vern desenvolvendo projetos de vertente tecnol6gica, gestao de recursos humanos, 

reconfigura<;ao dos espa<;os ffsicos, gestao da qualidade, redefini<;ao da filosofia da 

educa<;ao profissional, sempre com o intuito de promover investimentos s61idos e 

assegurar o atendimento das demandas do setor produtivo industrial. 

0 trabalho vai abranger a area de Auditoria lnterna, a qual fica localizada no 

SENAI/DR - Departamento Regional do Parana, na cidade de Curitiba, e que possui 

a responsabilidade de realizar o processo de auditoria interna em todas as Unidades 

do SENAI/PR. 

1.1.1. Rede SENAI de Educa<;ao e Tecnologia 

A Rede SENAI de Educa<;ao e Tecnologia conta com 38 Unidades de 

Atendimento no Parana, sen do 28 Unidades de Neg6cio e 10 Extens6es de 

Unidades, conforme detalhado a seguir: 

1. Unidades de Neg6cio 

Unidades de educa<;ao profissionat· onde sao desenvolvidos cursos e 

programas em diferentes modalidades de educa<;ao, para jovens e adultos, bern 

como atendimento ao setor produtivo com servigos tecnicos e tecnol6gicos, estao 

organizadas e geridas atraves de uma Gerencia Regional: 
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- Regional Metropolitana Curitiba/Litoral: com 7 Unidades de Neg6cio: CIC, 

Araucaria, CIETEP, Rio Branco do Sui, Paranagua, Rio Negro e Sao Jose dos 

Pinhais; 

- Regional Campos Gerais: com 6 Unidades de Neg6cio: Ponta Grossa, 

Uniao da Vit6ria, Guarapuava, Telemaco Borba/CETCEP, Irati e Jaguariaiva; 

Regional Norte: com 4 Unidades de Neg6cio: Londrina, 

Arapongas/CETMAM, Apucarana e Santo Antonio da Platina; 

- Regional Noroeste: com 6 Unidades de Neg6cio: Maringa, Campo Mourao, 

Cianorte, Umuarama, CTM Maringa e Paranavaf; 

- Regional Oeste/Sudoeste: com 5 Unidades de Neg6cio: Cascavel, Pato 

Branco, Toledo, Francisco Beltrao e Foz do lguagu. 

2. Centros de Tecnologia 

Unidades de educagao profissional destinadas a transferir tecnologia sob a 

forma de educagao profissional, prestagao de servigos tecnicos e divulgagao de 

informag6es tecnol6gicas: 

- Saneamento e Meio Ambiente (CETSAM); 

-Madeira e Mobiliario (CETMAM); 

- Celulose e Papel (CETCEP). 

3. Extens6es de Unidade 

Unidades de educagao profissional destinadas ao atendimento das 

necessidades imediatas de preparagao e aperfeigoamento de trabalhadores em 

seus diferentes nfveis, de acordo com as demandas locais: 

- Regional Metropolitana Curitiba/Litoral com 4 Extens6es de Unidades: 

Araucaria, Curitiba, Colombo e Boqueirao; 

- Regional Campos Gerais com 1 Extensao de Unidade: Guarapuava; 

- Regional Oeste/Sudoeste com 5 Extens6es de Unidades: Francisco 

Beltrao, Foz do lguagu, Palmas, Dois Vizinhos e Ampere. 

Atraves das areas de neg6cio, o SENAI/PR, tern como area de atuagao: 
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• Educa<;_:ao profissional: oferecendo programas de aprendizagem 

industrial, qualifica<;_:ao profissional, treinamento, como tambem cursos 

tecnicos (p6s-medio) e p6s-gradua<;_:ao (especializa<;_:ao lato-sensu); 

• Assessoria tecnol6gica: oferecendo servi<;.:os de assessoria tecnica e 

tecnol6gica e consultoria as empresas; 

• lnforma<;_:ao tecnol6gica: proporcionando suporte para prover 

informa<;_:6es tecnol6gicas para seus clientes. 

As Unidades atendem todos os setores industriais contribuindo para o seu 

desenvolvimento s6cio-econ6mico, suprindo as necessidades de pessoal das 

empresas, formando e qualificando profissionais para as industrias. 

A forma<;_:ao educacional inicial e continuada tern por objetivo desenvolver 

competencias para a vida social e produtiva. 0 SENAI/PR ja formou mais de dois 

milh6es de profissionais para urn mercado de trabalho cada vez mais competitive. 

1.1 .2. Sistemas Estrategicos 

Missao: 

Promover a educa<;_:ao profissional e tecnol6gica, a inova<;_:ao e a 

transferencia de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade 

da Industria Brasileira. 

Visao: 

Consolidar-se como o llder nacional em educa<;_:ao profissional e tecnol6gica 

e ser reconhecido como indutor da inova<;_:ao e da transferencia de tecnologias para 

a Industria Brasileira, atuando com padrao internacional de excelencia. 

Valores: 

Os valores que pautam e direcionam o SENAI sao calculados nos seguintes 

paradigmas: 

• Educa<;_:ao profissional e forma<;_:ao humana; 

• Saberes cientfficos tecnol6gicos; 
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• Tradi9ao e excelencia da cultura organizacional; 

• Etica e cidadania. 

Coordenadas Estrategicas: 

Para cumprir sua missao e realizar a visao de futuro, o SENAI pautara seus 

esfor9os segundo as seguintes orienta96es estrategicas: 

1. Atua9ao Sistemica: Priorizar o desenvolvimento de a96es integradas entre 

unidades e departamentos do SENAI e demais entidades do sistema CNI para 

atendimento a clientes. 

2. Atua9ao em Cadeias Produtivas: Ampliar o atendimento ao setor produtivo 

a oferta de solu96es integradas para os elos das cadeias produtivas, em parceria 

com outras institui96es. 

3. Aprimoramento da Gestao: Disseminar urn modelo de gestao empresarial 

baseado na valoriza9ao de competencias e na obten9ao de resultados. 

4. Orienta9ao para o mercado: lntensificar o desenvolvimento de a96es para 

fortalecer e ampliar as rela96es do SENAI com o mercado nacional e internacional. 

5. Responsabilidade Social: lntensificar o desenvolvimento de a96es com 

lmpeto social e foco na responsabilidade publica e no exerdcio da cidadania. 

6. Sustentabilidade: lntensificar esfor9os para ampliar a oferta de produtos 

competitivos e inovadores, com o estabelecimento de alian9as estrategicas. 

1.1.3. Analise do Mercado 

0 SENAI vem se consolidando, cada vez mais, como uma institui9ao 

solidamente articulada e preocupada com os interesses da sociedade brasileira. 

Para isso, busca elevar o potencial de competitividade das industrias atraves da 

expansao da oferta de cursos tecnicos, de assessoria tecnica/tecnol6gica e pesquisa 

aplicada para poder se adequar a nova realidade do setor industrial e da sociedade 

como urn todo. 

Hoje, as redes de informa96es e conhecimentos estao interligadas. A troca e 

rapida, simultfmea e encurta distfmcias. A moderniza9ao deve ser constante sob o 

risco de se perder no ritmo vertiginoso do mundo globalizado. E a estrategia do 
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SENAI privilegia exatamente isso: a inser~ao da mais avan~ada tecnologia nas 

a~6es, sem esquecer de considerar as dimensoes sociais que envolvem a 

qualifica~ao e requalifica~ao de profissionais para atender as crescentes 

necessidades do mercado de trabalho. 

A capacita~ao institucional tern que estar preparada para atender as novas 

exig€mcias empresariais e tecnol6gicas. E o SENAI esta no rumo dessa nova era: as 

tecnologias inovadoras, de ultima gera~ao, ganham, cada vez mais, espa~o e 

destaque dentro da empresa. 0 SENAI esta estruturado para atender aos diversos 

segmentos do setor industrial e desvendar campos de conhecimentos ineditos ate 

pouco tempo e, assim, agregar maior valor ao seu neg6cio. 

1.2. DIAGNOSTICO DO PROBLEMA 

0 diagn6stico do problema a ser analisado consiste no processo de auditoria 

interna que nao esta adequado para o atendimento de todas as Unidades do 

SENAI/PR. 

0 atual processo de auditoria interna demanda tempo e gastos 

desnecessarios, devido a grande quantidade de Unidades, aos controles internos 

inadequados e o excesso de documenta~ao exigida para a realiza~ao das 

atividades. 

A seguir sao relacionados os principais problemas que ocorrem 

frequentemente durante a realiza~ao do processo de auditoria interna: 

• ldentifica~ao incorreta dos criterios de auditoria; 

• Falta de informa~ao adequada fornecida a auditada. 

• Ausencia de urn plano de auditoria; 

• Tempo insuficiente atribufdo para a auditoria. 

• Falta de abertura e de termino de reunioes; 

• Coopera~ao insuficiente da auditada; 

• Uso inadequado de metodos de amostragem para a coleta de 

evidencias objetivas; 

• Falta de uma quantidade suficiente de evidencias objetivas de 

auditoria; 
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• Verificagao deficiente das evidemcias objetivas; 

• Subjetiva ou indevida influencia no relat6rio de auditoria. 

• A participagao do auditado durante o processo de auditoria e 
insuficiente. 

A auditoria interna e uma das mais importantes ferramentas para o controle 

administrativo. A ausencia de controles adequados para a empresa a expoe a 

inumeros riscos, frequentes erros e desperdfcios. 

Dado o diagn6stico, o problema que sera analisado esta descrito a seguir: 

• Qual o impacto da implantagao de software de gestao de auditoria 

interna na eficiencia e eficacia do processo de auditoria interna nas 

Unidades do SENAI/PR? 

1.3. OBJETIVOS GERAL E ESPEClFICOS 

0 objetivo geral do estudo e analisar a influencia da implantagao de software 

de gestao de auditoria interna no grau de eficiencia e eficacia do processo de 

auditoria interna nas Unidades do SENAI/PR. 

Os objetivos espedficos sao: 

• Diagnosticar o atual processo de auditoria interna do SENAI/PR; 

• Analisar a implantagao do software de gestao de auditoria interna 

para o SENAI/PR; 

• Simular a utilizagao do sistema no processo de auditoria interna no 

SENAI/PR; 

• Avaliar a influencia do software no processo de auditoria interna do 

SENAI/PR com relagao a eficiencia e eficacia. 
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1.4. JUSTIFICATIVA TEORICA E PRATICA 

Para a empresa se tornar competitiva no mercado de trabalho e preciso 

estar buscando sempre melhorias para os seus processos. 

Uma das mais importantes ferramentas para o controle administrativo e a 

auditoria interna. A aus€mcia de controles adequados para empresas de estrutura 

complexa a expoe a inumeros riscos, frequentes erros e desperdfcios. 

A necessidade das empresas investirem em desenvolvimento tecnol6gico, 

aprimorar seus controles, reduzir custos, tornando mais competitivo os seus 

servigos, faz com que necessitam de urn grande volume de recursos. 

A auditoria interna e formada para desenvolver o cumprimento de objetivos 

basicos a vigilancia das operag6es e controles internos da empresa. Suas atividades 

sao exercidas atraves de revis6es de informagoes administrativas e contabeis e da 

avaliagao da organizagao, para detectar problemas de controles internos e, como 

consequ€mcia, estabelecer os meios de protegao e promover, simultaneamente, a 

eficiencia operacional. 

0 escopo da auditoria interna esta voltado ao exame e a avaliagao da 

adequagao e eficacia do sistema de controle interno dentro da entidade, bern como 

a qualidade do desempenho no cumprimento das atribuig6es e responsabilidades. A 

auditoria interna, no desenvolvimento de seus trabalhos, examina e avalia os 

seguintes aspectos: 

• A integridade e confiabilidade das informagoes gerenciais e os meios 

utilizados para identificar, avaliar, classificar e comunicar tais 

informagoes; 

• Os sistemas estabelecidos para assegurar observancia das polfticas, 

pianos procedimentos, leis e regulamentagoes que possam ter urn 

impacto significativo sobre as operagoes e informagoes, bern como 

verificar sea entidade os segue; 

• Os procedimentos para salvaguardar os ativos e comprovar a 

existencia dos mesmos; 

• A eficiencia, a eficacia e a economia na utilizagao dos recursos; 
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• As opera<i>es ou programas para verificar se os resultados sao 

compatlveis com os objetivos e meios estabelecidos e se estao sendo 

executados de acordo como que foi planejado. 

Sendo assim, este trabalho encontra sua justificativa te6rica no fato de que 

pretende aprofundar a conceitualizagao, o conhecimento e o entendimento do tema 

em questao, o qual e pouco explorado, atraves da fundamentagao te6rica a ser 

apresentada. Alem disso, visa contribuir para o esclarecimento, enriquecimento e 

clareza das informag6es sobre o assunto tratado. 

Ja a justificativa pratica se baseia no desenvolvimento deste trabalho, que 

visa minimizar o tempo gasto com os trabalhos pelos auditores e maximizar a 

objetividade e clareza aos auditados. Assim, a empresa ganha eficiencia com 

significativa redugao de tempo e custos dos processos. 



15 

2. REFERENCIAL TEORICO 

Este item tern como objetivo demonstrar o embasamento te6rico acerca dos 

assuntos tratados neste trabalho, abordando os temas: auditoria, controles internos, 

eficiencia e eficacia no processo de auditoria e informatiza<;ao do processo de 

auditoria. 

2.1. AUDITORIA 

A seguir, serao apresentados alguns conceitos de auditoria, para esclarecer 

a percep<;ao sobre o assunto. 

Quanto a origem, define-se auditoria como uma palavra advinda da lfngua 

latina "audire", que significa ouvir. A palavra Auditoria provem da lfngua inglesa, 

mais precisamente do verbo ingles "to audit', que significa examinar, ajustar, corrigir, 

e/ou certificar (ATTIE, 2006). 

Segundo sA (2002, p. 23): 

lnicialmente a auditoria limitou-se a verificac;ao dos registros contabeis, 
visando observar se eles eram exatos. A forma primaria, portanto, 
confrontava a escrita com as provas do fato e as correspondentes relac;6es 
de registro. Com o tempo ampliou-se o campo da auditoria, nao obstante 
muitos ainda a julguem como portadora exclusiva daquele remoto objeto, ou 
seja, a observac;ao da veracidade e da exatidao dos registros. 

0 AUDIBRA (2007), definiu a auditoria interna da seguinte forma: e uma 

atividade independente e objetiva que presta servi<;os de avalia<;ao e de consultoria 

e tern como objetivo adicionar valor e melhorar as opera<;6es de uma organiza<;ao. A 

auditoria auxilia a organiza<;ao a alcan<;ar seus objetivos adotando uma abordagem 

sistematica e disciplinada para a avalia<;ao e melhoria da eficacia dos processos de 

gerenciamento de riscos, de controle, e governan<;a corporativa. 

De acordo com o presente conceito, a audiforia interna tern como fun<;ao 

principal avaliar o processo de gestao, no que se refere aos seus diversos aspectos 

referemtes a riscos e controles, apontando eventuais desvios e vulnerabilidades as 

quais a organiza<;ao esta sujeita. Percebe-se ainda que, no citado conceito de 

auditoria interna e enfatico a essencialidade da sua atua<;ao nos processos 
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organizacionais da empresa, de forma a permitir a melhoria das operac;oes e 

controles, o gerenciamento de riscos e a governanc;a corporativa. 

2.1.1. Origem e evoluc;ao da auditoria 

Segundo BOYNTON; JOHNSON; KELL (2002): 

A auditoria de empresas comegou com legislagao britanica promulgada 
durante a Revolugao Industrial, em meados do seculo XIX. Avangos na 
tecnologia industrial e de transporte provocaram novas economias de 
escala, empresas maiores, o advento de administradores profissionais e o 
crescimento da incidencia de situag6es em que os proprietarios das 
empresas nao se encontravam presentes no dia-a-dia das operag6es. 

De acordo com sA (2002), existem provas arqueol6gicas de inspec;oes e 

verificac;oes de registros realizadas entre a familia real de Urukagina e o templo 

sacerdotal sumeriano e que datam de mais de 4.500 anos antes de Cristo. 

De acordo com MARTINELLI AUDITORES (2002): 

A evolugao da auditoria independente no Brasil esta primariamente 
relacionada com a instalagao de empresas internacionais de auditoria 
independente, uma vez que os investimentos tambem internacionais foram 
aqui implantados e compulsoriamente tiveram de ter suas demonstrag6es 
financeiras auditadas. 

Em essencia, a causa da evoluc;ao da auditoria, que e decorrente da 

evoluc;ao da contabilidade, foi a do desenvolvimento economico dos pafses, sfntese 

do crescimento das empresas e da expansao das atividades produtoras, gerando 

crescente complexidade na administrac;ao dos neg6cios e de pniticas financeiras 

como uma forc;a motriz para o desenvolvimento da economia de mercado. (ATTIE, 

2007). 

Conforme MARTINELLI AUDITORES (2002), as principais influencias que 

possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no Brasil foram: 

a) Filias e subsidiarias de firmas estrangeiras; 

· b) Financiamento de empresas brasileiras atraves de entidades 

internacionais; 
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c) Crescimento das empresas brasileiras e necessidade de descentraliza<;ao 

e diversifica<;ao de suas atividades economicas; 

d) Evolu<;ao do mercado de capitais; 

e) Cria<;ao de normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do 

Brasil em 1972; 

f) Cria<;ao da Comissao de Valores Mobiliarios e da Lei das Sociedades 

Anonimas em 1976. 

2.1.2. Classifica<;ao da auditoria 

Sao varies os criterios adotados na classifica<;ao das auditorias, que 

atendem quer ao objetivo, quer a sua amplitude, a sua frequencia, ao seu perfodo 

temporal, a sua obrigatoriedade ou ainda ao sujeito que as realiza. Em regra, uma 

auditoria enquadra-se, sempre, em varies criterios classificativos. 

Segundo sA (2002), a auditoria pode ser classificada de acordo com os 

seguintes aspectos: 

a) Processo indagativo: 

- Geral, sintetica ou de- balan<;os: a auditoria geral e conhecida tambem sob 

o nome de "Auditoria Financeira" porque se situa mais na analise das pe<;as dos 

balan<;os e de suas conex6es; outros a denominam "Auditoria de Balan<;o". 

- Detalhada ou analftica: este tipo de auditoria abrange o exame de todas as 

transa<;6es, detendo-se, portanto, em todos os documentos, em todas as contas e 

em todos os valores fisicamente verificaveis ou em amplos universes destes. 

b) Forma de interven<;ao: 

- lnterna: e a auditoria realizada por funcionarios da propria empresa, 

constituindo urn servi<;o, uma se<;ao ou urn departamento. 

- Externa ou independente: e a auditoria realizada por profissionais liberais 

ou por associa<;ao de profissionais liberais, portanto, elementos estranhos a 
empresa. 
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c) Tempo: 

- Contfnua: executada sem interrupc;ao, em perfodos certos, especialmente 

mensais ou no maximo trimestrais. Faz a cobertura integral quanto ao tempo de 

execuc;ao. 

- Peri6dica: executada em perfodos certos, geralmente semestrais ou 

anuais. Nao possui caracterfsticas de continuac;ao quanto a pontos de partida das 

verificac;6es, mas observa apenas isoladamente determinados perfodos. 

d) Natureza: 

-Normal: realizada com objetivos regulares de comprovac;ao sem finalidades 

isoladas ou especfficas, abrangendo a gestao administrativa sem particularizac;ao de 

fatos de qualquer natureza. 

- Especial: realizada para a obtenc;ao de resultados e conclus6es sobre fatos 

particulares da gestao ou da atividade de um elemento certo, visando a um objetivo 

especffico (fraude, liquidac;ao). 

e) Limite: 

- Total: atinge todo o patrim6nio, nao deixando de objetivar sequer um 

componente. 

- Parcial: quando o exame de situar em alguns pontos, ainda que nao 

atendendo a fins especiais, mas apenas seguindo criterios de amostragem. 

De acordo com MORAIS e MARTINS (2003), quanto ao conteudo e fins, 

existem diversos tipos de auditorias: auditoria das demonstrac;6es financeiras, de 

conformidade e operacional. 

Quanto a amplitude, isto e, ao universo a auditar, podem distinguir-se OS 

seguintes tipos: gerais e parciais. 

Quanto a frequencia as auditorias podem ser permanentes ou ocasionais. 

Quanto ao perfodo temporal as auditorias podem classificar-se em: 

auditorias da informac;ao hist6rica e auditoria da informac;ao previsional ou 

prospectiva. 

Quanto a obrigatoriedade as auditorias podem ser de fonte legal ou de fonte 

contratual. 
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Quanta a posiqao do sujeito que as realiza, estas podem ser internas ou 

externas, dependendo tal diferenciaqao do fato de as ultimas serem realizadas por 

profissionais de auditoria nao subordinados a entidade, totalmente independentes. 

Perante o exposto, conclui-se que existem varios tipos de auditoria, sendo a 

auditoria financeira a tradicional e as nao financeiras as que tern apresentado 

maiores desenvolvimentos. 

Mesmo a auditoria interna sendo diferenciada da auditoria externa, e 

respeitando as suas peculiaridades, sera produtivo para a organizaqao que elas 

atuem de forma integrada. Pois a auditoria interna, por possuir conhecimentos mais 

aprofundados do know-how da organizaqao e ter possibilidade de executar uma 

auditoria continuada, certamente, proporcionara maior seguranqa ao auditor externo 

aquando da emissao da sua opiniao a respeito das demonstraqoes financeiras. Oaf 

que os profissionais que as executam devem manter contatos frequentes com os 

auditores externos. 

Neste contexto, conclui-se que todos estes tipos de auditoria sao realizados 

por auditores internos e/ou externos. Assim, torna-se relevante conhecer a relaqao 

existente entre a auditoria interna e a externa, bern como as caracterfsticas dos 

trabalhos do auditor interno e do auditor externo. 

2.1.3. Objetivos da auditoria 

Conforme MARTINELLI AUDITORES (2002): 

A auditoria interna e uma atividade de avaliagao independente dentro da 
organizagao, que se destina a revisar as operag6es, como um servigo 
prestado a administragao. Constitui urri controle gerencial que funciona 
atraves de analise e avaliagao da eficacia de outros controles. 

0 objetivo da auditoria interna e auxiliar todos os membros da administraqao 

no desempenho efetivo de suas fungoes e responsabilidades, fornecendo-lhes 

analises, apreciaqoes, recomendaqoes e comentarios pertinentes as atividades 

auditadas. 
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ATTIE (2007) comenta que a auditoria tern por objetivo: 

• Examinar a integridade e fidedignidade das informag6es financeiras e 

operacionais e os meios utilizados para aferir, localizar, classificar e 

comunicar essas informag6es. 

• Examinar os sistemas estabelecidos, para certificar a observancia as 

politicas, pianos, leis e regulamentos que tenham, ou possam ter 

impacto sobre operag6es e relat6rios, e determinar sea organizagao 

esta em conformidade com as diretrizes. 

• Examinar os meios usados para a protegao dos ativos, e · se 

necessario, comprovar sua existfmcia real. 

• Verificar se os recursos sao empregados de maneira eficiente e 

econ6mica. 

• Examinar operag6es e programas e verificar se os resultados sao 

compatlveis com os pianos e se essas operag6es e esses programas 

sao executados de acordo com o que foi planejado. 

• Comunicar o resultado do trabalho de auditoria e se certificar que 

foram tomadas as providencias necessarias a respeito de suas 

descobertas. 

Segundo sA (2002), a auditoria tern objetivos basicos e secundarios. Como 

basicos ele classifica os da opiniao da credibilidade de informes contabeis e ate 

extra contabeis; como secundarios ele entende sejam os da descoberta de erros e 

fraudes, informes sobre o controle interno e assessoramento econ6mico-financeiro. 

De acordo com MARTINELLI AUDITORES (2002), o auditor interno 

interessa-se por qualquer fase das atividades do neg6cio em que possa ser util a 

administragao. lsto pressup6e sua incursao em campos alem dos de contabilidade e 

finangas, a fim de obter uma visao completa das operag6es submetidas a exame. 0 

atendimento desses objetivos globais envolve atividades, como: 

• Revisao e avaliagao da corregao, adequagao e aplicagao de controles 

contabeis, financeiros e outros de natureza operacional, propiciando 

controles eficazes a custo razoavel; 

• Determinagao do grau de atendimento das diretrizes, pianos e 

procedimentos estabelecidos; 
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• Determinac;ao do grau de controle dos ativos da empresa quanto a 
protec;ao contra perdas de qualquer tipo; 

• Determinac;ao da fidelidade dos dados administrativos originados na 

propria organizac;ao; 

• Avaliac;ao da qualidade de desempenho na execuc;ao de tarefas 

atribufdas; 

• Recomendac;oes de melhorias operacionais. 

2.1.4. Responsabilidade e autoridade da auditoria 

Segundo BOYNTON; JOHNSON; KELL (2002, p. 328): 

A atribuir;:ao de autoridade e responsabilidade representa uma extensao do 
desenvolvimento de uma estrutura organizacional. Envolve os aspectos 
especfticos de como e a quem autoridade e responsabilidade por todas as 
atividades da entidade serao atribufdas; deve capacitar cada indivfduo a 
saber como suas ar;:6es se inter-relacionam com as de outros, contribuindo 
para a consecugao dos objetivos da entidade e por quais resultados sera 
responsabilizado. 

As responsabilidades da auditoria interna, na organizac;ao devem ser 

claramente determinadas pelas suas pollticas. A autoridade correspondente deve 

propiciar ao auditor interno livre acesso a todos os registros, propriedades e pessoal 

da empresa que possam vir a ter importfmcia para o assunto em exame. 0 auditor 

interno deve sentir-se a vontade para revisar e avaliar diretrizes, pianos, 

procedimentos e registros. (MARTINELLI AUDITORES, 2002). 

De acordo com ATTIE (2007, p. 19): 

A auditoria interna tem a responsabilidade de desenvolver suas taretas em 
todas as empresas ligadas, controladas, coligadas, subsidiarias, em carater 
permanente, e em todos os locais aplicaveis, analisando as polfticas, 
procedimentos, usos e costumes, documentagao, sistemas e metodos para 
buscar a eficiencia, o aprimoramento e a padronizagao dos controles 
aplicaveis as operag6es e atividades pertinentes as empresas. 
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Segundo MARTINELLI AUDITORES (2002), as responsabilidades do auditor 

interno devem ser: 

• lnformar e assessorar a administragao e incumbir-se dessa 

responsabilidade de maneira condizente com o c6digo de etica do 

lnstituto de Auditores lnternos; 

• Coordenar suas atividades com a de outros, de modo a atingir, com 

mais facilidade os objetivos da auditoria em beneficia das atividades 

da organizagao. 

• No desempenho de suas fungoes urn auditor interno nao tern 

responsabilidade direta nem autoridade sobre as atividades que 

examina. Portanto, as revis6es e avaliag6es feitas por urn auditor 

interno nunca eximem outras pessoas da empresa das 

responsabilidades que lhes cabem. 

2.1.5. lndependencia e objetividade da auditoria 

MORAIS e MARTINS (2003, p. 72), afirmam que: "A independencia permite 

que os auditores internos emitam jufzos imparciais e sem preconceitos, o que e 

essencial para a adequada realizagao das Auditorias." 

De acordo com MARTINELLI AUDITORES (2002), a independencia e 

essencial para a eficiencia da auditoria interna. Esta independencia se obtem, 

primordialmente, atraves do posicionamento na estrutura organizacional e da 

objetividade. 

• 0 posicionamento da fungao da auditoria interna na estrutura 

organizacional e o apoio dado a esta fungao pela administragao, sao 

os principais determinantes de sua amplitude e valor. 0 responsavel 

pelas atividades de auditoria interna, deve, portanto, reportar-se a urn 

executivo cuja autoridade seja suficiente tanto para assegurar uma 

ampla cobertura da auditoria interna, como para garantir a tomada de 

agao efetiva, com respeito aos assuntos levantados e recomendag6es 

efetuadas. 
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• A objetividade e essencial a func;ao de auditoria. Urn auditor interno 

nao deve, portanto, desenvolver e implantar procedimentos, preparar 

registros ou envolver-se em qualquer outra atividade que podera vir 

normalmente a examinar e analisar e que venha a constituir 

empecilho a manutenc;ao de sua independencia. 

Sua objetividade nao e, entretanto, afetada pelas determinac;6es e 

recomendag6es de padr6es de controle que venha a fazer, para aplicac;ao no 

desenvolvimento de sistemas e procedimentos por ele revistos. 

Segundo BOYNTON; JOHNSON; KELL (2002, p. 78): 

lndependencia e a base da profissao de auditoria, no sentido de que o 
auditor e neutro em rela~ao a entidade auditada - e portanto, objetivo. 0 
publico confia na fun~ao de auditoria porque o auditor e imparcial e tem 
consciencia de que precisa ser justo. 
Embora a entidade seja seu cliente, o auditor tem responsabilidade 
significativa para com os usuarios de seu parecer; seu julgamento nao deve 
ser subordinado aos interesses de nenhum grupo especffico. A 
independencia, a integridade e a objetividade do auditor encorajam terceiros 
a utilizar, com confian~a, demonstra~6es contabeis auditadas. 

Conforme ATTIE (2007), a objetividade caracteriza-se por uma atitude 

mental independente, a ser mantida pelos auditores, durante a realizac;ao de seu 

trabalho. Os auditores internos nao devem exceder em seus julgamentos sobre 

quest6es de auditoria. 

2.1.6. Processo de auditoria 

De acordo com ATTIE (2007, p. 157): "o desempenho da atividade de 

auditoria requer, como em qualquer outra func;ao, a utilizac;ao de ferramentas de 

trabalho que possibilitem formar uma opiniao." 

Segundo BOYNTON; JOHNSON; KELL (2002), procedimentos de auditoria 

sao os metodos ou tecnicas que o auditor utiliza para coletar e avaliar material de 

evidencia suficiente e competente. Ele cita 1 0 tipos de procedimentos de auditoria: 

• Procedimentos de revisao anaHtica; 

• lnspec;ao; 

• Confirmac;ao; 
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• Questionamento; 

• Contagem; 

• Rastreamento; 

• Vouching; 

• Observagao; 

• Repetigao; 

• Tecnicas de auditoria computadorizadas. 

A escolha dos procedimentos a serem utilizados para a consecugao de 

determinado objetivo de auditoria e feita durante o planejamento da auditoria. Tanto 

eficacia potencial como o custo de realizagao dos procedimentos devem ser 

considerados. 

Cabe ao auditor identificar e atestar a validade de qualquer afirmagao, 

aplicando os procedimentos adequados a cada caso, na extensao e profundidade 

que_ cada caso requer, ate a obtengao de provas materiais e persuasivas que 

comprovem, satisfatoriamente, a afirmagao analisada. (ATTIE, 2007). 

Para sA (2002), as fases do trabalho do auditor sao, por conseguinte, dentro 

de seu metodo de trabalho: 

• Sondagens pessoais de contatos preliminares; 

• A valiagao dos con troles internos at raves de pianos e de execugao 

destes; 

• Plano de auditoria; 

• Execugao do plano com o trabalho direto na empresa ou instituigao, 

examinando tudo conforme o planejado (dito trabalho de campo); 

• Avaliagao da execugao ou exame dos resultados da aplicagao do 

plano; 

• Pre-relat6rio ordenando as ideias e demonstrando a tarefa; 

• Relat6rio (eliminando o que nao tern utilidade para opinar); 

• Opiniao ou parecer do profissional (sumula dos trabalhos). 
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2.1.7. Papeis de trabalho de auditoria 

Os papeis de trabalho formam o conjunto de formularios e documentos que 

contem as informaq6es e apontamentos obtidos pelo auditor durante seu exame, 

bern como as provas e descriq6es dessas realizaq6es; constituem a evidencia do 

trabalho executado e o fundamento da sua opiniao (ATTIE, 2007). 

sA (2002, p. 162) define: 

Os papeis utilizados para transcrever dados, fazer anotac;oes, analisar 
contas, demonstrar calculos, relatar situac;oes, espelhar levantamentos, em 
suma, executar a tarefa de auditoria sao denominados "papeis de trabalho" 
ou "rascunhos tecnicos". 

BOYNTON; JOHNSON; KELL (2002), descreve que papeis de trabalho sao 

os registros mantidos pelo auditor sobre os procedimentos, os testes realizados, as 

informaq6es obtidas e as conclus6es tiradas durante a auditoria. 

Segundo ATTIE (2007), entre os aspectos fundamentais de trabalho, podem

se destacar os seguintes: 

1. Completabilidade: os papeis de trabalho precisam ser completos por si 

s6s. Eles precisam relatar o comeqo, meio e tim do trabalho praticado. 

2. Objetividade: os papeis de trabalho necessitam ser objetivos e 

demonstrar os caminhos trilhados pelo auditor para a conduqao dos seus intentos. 

3. Concisao: os papeis de trabalho precisam ser concisos de forma que 

todos entendam, sem ser necessaria a presenqa de quem os preparou. A concisao 

determina clareza e a autossuficiencia. 

4. L6gica: os papeis de trabalho devem ser elaborados segundo o 

raciocfnio 16gico, apresentando a sequencia natural dos fatos e o objetivo a ser 

atingido. 

5. Limpeza: aos papeis de trabalho e necessaria esmero na sua 

preparaqao, eliminando-se todas e quaisquer imperfeiq6es e incorreq6es. 

2.2. NORMAS DE AUDITORIA INTERNA 

De acordo com a AUDIBRA (2007), as atividades da auditoria interna sao 

realizadas nos mais diversos ambientes culturais e legais; em organizaq6es que 
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possuem os mais variados objetivos, porte, complexidade e estruturas, e por 

pessoas de dentro ou de fora da organizagao. Uma vez que as diferengas podem 

afetar a pnitica da auditoria interna em cada ambiente, a adesao as Normas 

lnternacionais para o exercfcio profissional da Auditoria lnterna e essencial para urn 

adequado desempenho das responsabilidades por parte dos auditores internos. 

0 prop6sito das normas e: 

• Estabelecer princfpios basicos que representam a pratica da auditoria 

interna na forma em que esta deveria ser; 

• Fornecer urn modelo para a execugao e promogao de urn amplo leque 

de atividades de auditoria interna que representem valor agregado; 

• Servir de base para a avaliagao da auditoria interna; 

• lncentivar a melhoria dos processos e operagoes da organizagao. 

As normas compreendem as Normas de Atributos (serie 1000), as Normas 

de Desempenho (serie 2000) _ e as Normas lmplantagao. As Normas de Atributos 

tratam das caracterfsticas de organizag6es e indivfduos que realizam atividades de 

auditoria. As Normas de Desempenho descrevem a natureza das atividades da 

auditoria interna e apresentam criterios de qualidade contra os quais o desempenho 

desses serVigos e avaliado. Enquanto as Normas de Atributos e de Desempenho 

aplicam-se a todos os servigos de auditoria interna, as Normas de lmplantagao 

aplicam-se a tipos especfficos de trabalhos de auditoria. (AUDIBRA, 2007). 

A Resolugao do Conselho Federal de Contabilidade - CFC no 986/03 aprova 

a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T -12 - Da Auditoria Intern a. 

Esta norma estabelece os conceitos e as regras gerais de execugao dos 

trabalhos e de emissao de relat6rios na auditoria interna, entendida com o conjunto 

de procedimentos tecnicos que tern por objetivo examinar a integridade, adequagao 

e eficacia dos controles internos, contabeis e administrativos da entidade, inclusive 

quanto as informag6es flsicas geradas. 

A NBC T -12 - Da Auditoria Intern a preve: 

12.1 - CONCEITUAQAO E DISPOSIQOES GERAIS 

12.1.1 - Conceituagao e Objetivos da Auditoria lnterna 
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12.1.1.1 - Esta norma trata da atividade e dos procedimentos de Auditoria 

lnterna Contabil, doravante denominada Auditoria lnterna. 

12.1.1.2 - A Auditoria lnterna e exercida nas pessoas jurfdicas de direito 

publico, interno ou externo, e de direito privado. 

12.1.1.3 - A Auditoria lnterna compreende os exames, analises, avalia<f6es, 

levantamentos e comprova<f6es, metodologicamente estruturados para a avaliagao 

da integridade, adequa<faO, eficacia, eficiencia e economicidade dos processos, dos 

sistemas de informa<f6es e de controles internos integrados ao ambiente, e de 

gerenciamento de riscos, com vistas a assistir a administragao da entidade no 

cumprimento de seus objetivos. 

12.1.1.4- A atividade da Auditoria lnterna esta estruturada em 

procedimentos, com enfoque tecnico, objetivo, sistematico e disciplinado, e tern por 

finalidade agregar valor ao resultado da organiza<fao, apresentando subsfdios para o 

aperfeigoamento dos processos, da gestao e dos controles internos, por meio da 

recomenda<faO de solu<f6es para as nao-conformidades apontadas nos relat6rios. 

12.1.2 - Papeis de Trabalho 

12.1.2.1 - A Auditoria lnterna deve ser documentada por meio de papeis de 

trabalho, elaborados em meio ffsico ou eletronico, que devem ser organizados e 

arquivados de forma sistematica e racional. 

12.1.2.2 - Os papeis de trabalho constituem documentos e registros dos 

fatos, informa<f6es e provas, obtido no curso da auditoria, a tim de evidenciar os 

exames realizados e dar suporte a . sua opiniao, crfticas, sugest6es e 

recomenda<f6es. 

12.1.2.3- Os papeis de trabalho devem ter abrangencia e grau de detalhe 

suficientes para propiciarem a compreensao do planejamento, da natureza, da 
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oportunidade e da extensao dos procedimentos de Auditoria lnterna aplicados, bern 

como do julgamento exercido e do suporte das conclus6es alcangadas. 

12.1.2.4 - Analises, demonstrag6es ou quaisquer outros documentos 

devem ter sua integridade verificada sempre que forem anexados aos papeis de 

trabalho. 

12.1.3- Fraude e Erro 

12.1.3.1 - A Auditoria lnterna deve assessorar a administragao da entidade 

no trabalho de prevengao de fraudes e erros, obrigando-se a informa-la, sempre por 

escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indfcios ou confirmag6es de 

irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho. 

12.1.3.2 - 0 termo "fraude" aplica-se a ato intencional de omissao e/ou 

manipulagao de transag6es e operag6es, adulteragao de documentos, registros, 

relat6rios, informag6es e demonstrag6es contabeis, tanto em termos ffsicos quanta 

monetarios. 

12.1.3.3- 0 termo "erro" aplica-se a ato nao-intencional de omissao, 

desatengao, desconhecimento ou rna interpretagao de fates na elaboragao de 

registros, informag6es e demonstrag6es contabeis, bern como de transag6es e 

operag6es da entidade, tanto em termos ffsicos quaoto monetarios. 

12.2- NORMAS DE EXECU<;AO DOS TRABALHOS 

12.2.1 - Planejamento da Auditoria lnterna 

12.2.1 .1 - 0 planejamento do trabalho da Auditoria lnterna compreende os 

· exames preliminares das areas, atividades, produtos e processes, para definir a 

amplitude e a epoca do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela administragao da entidade. 
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12.2.1.2 - 0 planejamento deve considerar os fatores relevantes na 

execuc;ao dos trabalhos, especialmente os seguintes: 

a) o conhecimento detalhado da polltica e dos instrumentos de gestao de 

riscos da entidade; 

b) o conhecimento detalhado das atividades operacionais e dos sistemas 

contabil e de controles internos e seu grau de confiabilidade da entidade; 

c) a natureza, a oportunidade e a extensao dos procedimentos de auditoria 

interna a serem aplicados, alinhados com a polftica de gestao de riscos da entidade; 

d) a existencia de entidades associadas, filiais e partes relacionadas que 

estejam no ambito dos trabalhos da Auditoria lnterna; 

e) o uso do trabalho de especialistas; 

os riscos de auditoria, quer pelo volume ou pela complexidade das 

transac;6es e operac;6es; 

f) o conhecimento do resultado e das providencias tomadas em relac;ao a 

trabalhos anteriores, semelhantes ou relacionados; 

g) as orientac;6es e as expectativas externadas pela administrac;ao aos 

auditores internos; e 

h) o conhecimento da missao e objetivos estrategicos da entidade. 

12.2.1.3 - 0 ·ptanejamento deve ser documentado e os programas de 

trabalho formalmente preparados, detalhando-se 0 que for necessaria a 
compreensao dos procedimentos que serao aplicados, em termos de natureza, 

oportunidade, extensao, equipe tecnica e uso de especialistas. 

12.2.1.4 - Os programas de trabalho devem ser estruturados de forma a 

servir como guia e meio de controle de execuc;ao do trabalho, devendo ser revisados 

e atualizados sempre que as circunstancias o exigirem. 

12.2.2- Riscos da Auditoria lnterna 

12.2.2.1 -A analise dos riscos da Auditoria lnterna deve ser feita na fase de 

planejamento dos trabalhos; estao relacionados a possibilidade de nao se atingir, de 
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forma satisfat6ria o objetivo dos trabalhos. Neste sentido, devem ser considerados, 

principalmente, os seguintes aspectos: 

a) a verificac;ao e a comunicac;ao de eventuais limitac;6es ao alcance dos 

procedimentos da Auditoria lnterna, a serem aplicados, considerando o volume ou a 

complexidade das transac;6es e das operac;6es; 

b) a extensao da responsabilidade do auditor interno no uso dos trabalhos 

de especialistas. 

12.2.3- Procedimentos da Auditoria lnterna 

12.2.3.1 - Os procedimentos da Auditoria lnterna constituem exames e 

investigac;6es, incluindo testes de observancia e testes substantives, que permitem 

ao auditor interno obter subsldios suficientes para fundamentar suas conclus6es e 

recomendac;6es a administrac;ao da entidade. 

12.2.3.2 - Os testes de observancia visam a obtenc;ao de razoavel 

seguranc;a de que os controles internes estabelecidos pela administrac;ao estao em 

efetivo funcionamento, inclusive quanta ao seu cumprimento pelos funcionarios e 

administradores da entidade. Na sua aplicac;ao, devem ser considerados os 

seguintes procedimentos: 

a) inspec;ao - verificac;ao de registros, documentos e ativos tanglveis; 

b) observac;ao- acompanhamento de processo ou procedimento quando de 

sua execuc;ao; e 

c) investigac;ao e confirmac;ao - obtenc;ao de informac;6es perante pessoas 

Hsicas ou jurldicas conhecedoras das transac;6es e das operac;6es, dentro ou fora da 

entidade. 

12.2.3.3 - Os testes substantives visam a obtenc;ao de evidencia quanta a 
suficiemcia, exatidao e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informac;ao 

da entidade. 

12.2.3.4 - As. informac;6es que fundamentam os resultados da Auditoria 

lnterna sao denominadas de "evidencias", que devem ser suficientes, fidedignas, 

relevantes e uteis, de modo a fornecer base s61ida para as conclus6es e 

recomendac;6es a administrac;ao da entidade. 
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12.2.3.5 - 0 processo de obtenqao e avaliaqao das informaq6es 

compreende: 

I - a obtenqao de informaqoes sobre os assuntos relacionados aos objetivos 

e ao alcance da Auditoria lnterna, devendo ser observado que: 

a) a informaqao suficiente e aquela que e factual e convincente, de tal forma 

que uma pessoa prudente e informada possa entende-la da mesma forma que o 

auditor interno; 

b) a informaqao adequada e aquela que, sendo confiavel, propicia a melhor 

evidencia alcanqavel, por meio do uso apropriado das tecnicas de Auditoria lnterna; 

c) a informaqao relevante e a que da suporte as conclus6es e as 

recomendaq6es da Auditoria lnterna; 

d) a informaqao util e a que auxilia a entidade a atingir suas metas. 

II - a avaliaqao da efetividade das informaq6es obtidas, mediante a 

aplicaqao de procedimentos da Auditoria lnterna, incluindo testes substantivos, seas 

circunsHincias assim o exigirem. 

12.2.3.6 - 0 processo deve ser supervisionado para alcanqar razoavel 

seguranqa de que o objetivo do trabalho da Auditoria lnterna esta sendo atingido. 

12.2.3.7- Devem ser adotados procedimentos adequados para assegurar 

que as contingencias ativas e passivas relevantes - decorrentes de processos 

judiciais e extrajudiciais, reivindicaq6es e reclamaq6es, bern como de lanqamentos 

de tributos e de contribuiq6es em disputa, - foram identificadas e sao do 

conhecimento da administraqao da entidade. 

12.2.3.8 - No trabalho da Auditoria lnterna, quando aplicavel, deve ser 

examinada a observancia dos Princfpios Fundamentais de Contabilidade, das 

Normas Brasileiras de Contabilidade e da legislaqao tributaria, trabalhista e 

societaria, bern como o cumprimento das normas reguladoras a que estiver sujeita a 

entidade. 
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12.2.4 - Amostragem 

12.2.4.1 - Ao determinar a extensao de urn teste de auditoria ou urn metoda 

de sele<;ao de itens a serem testados, podem ser empregadas tecnicas de 

amostragem. 

12.2.4.2 - Ao usar metoda de amostragem, estatfstica ou nao, deve ser 

projetada e selecionada uma amostra que possa proporcionar evid€mcia de auditoria 

suficiente e apropriada. 

12.2.5- Processamento Eletronico de Dados- PED 

12.2.5.1 - A utiliza<;ao de processamento eletronico de dados pela entidade 

requer que exista, na equipe da Auditoria lnterna, profissional com conhecimento 

suficiente sobre a tecnologia da informa<;ao e os sistemas de informa<;ao utilizados. 

12.2.5.2 - 0 uso de tecnicas de Auditoria lnterna, que demandem o 

emprego de recursos tecnol6gicos de processamento de informa<;6es, requer que 

exista na equipe da Auditoria lnterna profissional com conhecimento suficiente de 

forma a implementar os pr6prios procedimentos ou, se for· o caso, orientar, 

supervisionar e revisar os trabalhos de especialistas. 

12.3- NORMAS RELATIVAS AO RELATORIO DA AUDITORIA INTERNA 

12.3.1 - 0 relat6rio e o documento pelo qual a Auditoria lnterna apresenta o 

resultado dos seus trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e 

imparcialidade, de forma a expressar, claramente, suas conclus6es, recomenda<;6es 

e providencias a serem tomadas pela administra<;ao da entidade. 

12.3.2 - · 0 relat6rio da Auditoria lnterna deve abordar, no mfnimo, os 

seguintes aspectos: 

a) o objetivo e a extensao dos trabalhos; 

b) a metodologia adotada; 



c) os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensao; 

d) eventuais limitagoes ao alcance dos procedimentos de auditoria; 

e) a descrigao dos fatos constatados e as evidencias encontradas; 

f) os riscos associados aos fatos constatados; e 
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g) as conclusoes e as recomendagoes resultantes dos fatos constatados. 

12.3.3 - 0 relat6rio da Auditoria lnterna deve ser apresentado a quem tenha 

solicitado o trabalho ou a quem este autorizar, devendo ser preservada a 

confidencialidade do seu conteudo. 

12.3.4 - A Auditoria lnterna deve avaliar a necessidade de emissao de 

relat6rio parcial, na hip6tese de constatar impropriedades/irregularidades/ 

ilegalidades que necessitem providencias imediatas da administragao da entidade, e 

que nao possam aguardar o final dos exames, considerando o disposto no item 

12.1.3.1. 

2.3. CONTROLES INTERNOS 

De acordo com ATTIE (2007), o Comite de Procedimentos de Auditoria do 

lnstituto Americana de Contadores Publicos Certificados - AICPA, afirma que o 

controle interno compreende o plano de organizagao e o conjunto coordenado dos 

metodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimonio, verificar 

a exatidao e a fidedignidade de seus dados contabeis, promover a eficiencia 

operacional e encorajar a adesao a polftica tragada pela administragao. 

A norma de auditoria referente ao trabalho no campo geralmente aceita, 

estabelecem que o auditor deva avaliar o sistema de controle interno da empresa 

auditada com o intuito de determinar a natureza, a epoca e a extensao dos 

procedimentos de auditoria. 

Conforme ALMEIDA (1996), o auditor executa os seguintes passos em sua 

avaliagao de controle interno; 

• · Levanta o sistema de controle interno; 

• Verifica se o sistema levantado e o que esta sendo seguido na 

pratica; 
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• Avalia a possibilidade de o sistema revelar de imediatos erros e 

irregularidades; 

• Determina tipo, data e volume dos procedimentos de auditoria. 

A administragao da empresa e responsavel pelo estabelecimento do sistema 

de controle interno, pela verificagao de que esta sendo seguido pelos funcionarios e 

por suas possfveis modificag6es no sentido de adapta-lo as novas circunstancias e 

as principais raz6es para se definirem as atribuig6es, sao: 

• Assegurar que todos os procedimentos de controles sejam 

executados; 

• Detectar erros e irregularidades; 

• Apurar as responsabilidades por eventuais omiss6es na realizagao 

das transag6es da empresa. 

ATTIE (2007, p. 205) comenta que: 

As normas usuais de auditoria relativas ao ambito do trabalho asseguram 
que a auditoria interna deve proceder ao exame e avalia(fao da adequa(fao 
e eficacia do sistema de controle interno e da qualidade do desempenho na 
realizat;ao do trabalho. A finalidade da revisao da adequa9ao do sistema de 
controle interno e determinar se ele estabelece certeza razoavel de que OS 

objetivos da organiza9ao sao cumpridos de maneira eficiente e economica. 
A finalidade da revisao para determinar a eficacia e assegurar que o 
sistema de controle interno funciona como deve. A finalidade da revisao 
quanto a qualidade do desempenho e assegurar que OS objetivos da 
organiza9ao foram atingidos. 

BOYNTON; JOHNSON; KELL (2002) explica que existem cinco 

componentes de controles internos que se inter-relacionam, conforme descritos a 

seguir: 

• Ambiente de controle: "Da o tom" de uma organizagao, influenciando a 

consciencia de controle das pessoas que nela trabalham. Representa o 

alicerce dos demais componentes, disciplinando-os e estruturando-os. 

• Avaliagao de risco: ldentificagao e analise dos riscos relevantes para a 

consecugao dos objetivos da entidade; forma a base para a 

determinagao de como os riscos devem ser administrados. 

• Atividades de controle: · Polfticas e procedimentos que ajudam a 

assegurar que as diretrizes da administragao estejam sendo seguidas. 
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• lnformac;ao e comunicac;ao: ldentificac;ao, captura e troca de informac;oes 

sob forma e em epoca tais que permitam que as pessoas cumpram suas 

responsabilidades. 

• Monitorac;ao: Processo que avalia a qualidade do desempenho dos 

controles internos. 

Segundo ATTIE (2007), o controle interno compreende todos os meios 

planejados numa empresa para dirigir, restringir, governar e conferir suas varias 

atividades com o prop6sito de fazer cumprir os seus objetivos. Os meios de controle 

incluem, mas nao se limitam a: forma de organizac;oes, polfticas, sistemas, 

procedimentos, instruc;oes, padr6es, comites, plano de contas, estimativas, 

orc;amentos, inventarios, relat6rios, registros, metodos, projetos, segregac;ao de 

func;oes, sistema de autorizac;ao e aprovac;ao, conciliac;ao, analise, custodia, arquivo, 

formularios, manuais de procedimentos, treinamento, carta de fianc;a, etc. 

A importancia do controle interno fica patente a partir do momento em que 

se torna impossfvel conceber uma empresa que nao disponha de controles que 

possam garantir a continuidade do fluxo de operac;oes e informac;oes proposto. A 

confiabilidade dos resultados gerados por esse fluxo que transforma simples dados 

em informac;oes a partir das quais empresarios, utilizando-se de sua experiencia 

administrativa, tomam decis6es com vistas no objetivo comum da empresa, assume 

vital importancia (ATTIE, 2007). 

2.4. EFICIENCIA E EFICACIA NO PROCESSO DE AUDITORIA 

Atualmente, a auditoria interna constitui uma func;ao de apoio a gestao na 

organizac;ao e os auditores internos podem estar numa situac;ao privilegiada para 

ajudar as suas empresas a eliminar desperdfcios, simplificar tarefas e reduzir custos. 

Alem dos tradicionais objetivos empresariais de otimizac;ao de lucros e de 

resposta as necessidades dos mercados num mundo em constante mutac;ao, as 

empresas deparam-se com novas situac;oes, que conduzem a uma forte motivac;ao, 

relativamente a preocupag6es com a eficacia e eficiencia dos processos. 

Segundo BIO (1996), eficiencia diz respeito a metodo, a modo certo de 

fazer as coisas. Ja a eficacia diz respeito a resultados, a produtos decorrentes de 
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uma atividade qualquer. Trata-se da escolha da solugao certa para determinado 

problema ou necessidade. Porem, o autor vincula a eficacia a eficiencia: a eficacia 

depende nao somente do acerto das decisoes estrategicas e das agoes tomadas no 

ambiente externo, mas tambem do nfvel de eficiencia. 

De acordo com CHIAVENATO (1994}, eficacia e uma medida normativa do 

alcance dos resultados, enquanto eficiencia e uma medida normativa da utilizagao 

dos recursos nesse processo. A eficiencia e uma relagao entre custos e beneffcios. 

Assim, a eficiencia esta voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem 

ser feitas ou executadas (metodos}, a tim de que os recursos sejam aplicados da 

forma mais racional possfvel. 

A eficiencia nao se preocupa com os fins, mas apenas com os meios, ela se 

insere nas operagoes, com vista voltada para os aspectos internes da organizagao. 

Logo, quem se preocupa com os fins, em atingir os objetivos e a eficacia, que se 

insere no exito do alcance dos objetivos, com foco nos aspectos externos da 

organizagao. 

2.5. INFORMATIZAQAO DO PROCESSO DE AUDITORIA 

A crescente competitividade no mundo dos neg6cios gera a necessidade de 

se ter informagoes rapidas e seguras, sendo este urn diferencial tecnol6gico que 

pode determinar o sucesso das empresas. Ao se migrar da era da economia 

industrial para a era da economia da informagao, como ocorreu nos ultimos anos, e 

necessaria, urn gerenciamento adequado da informagao, para sobrevivencia dos 

neg6cios. 

0 uso de uma tecnologia adequada, para o tratamento das informagoes, faz 

com que as empresas se tornem cada vez mais integradas. Segundo ZIMMERER 

(1994}, pode-se citar algumas vantagens sobre a informatizagao das empresas: 

• Melhora as informagoes para tomada de decisao; 

• Automatiza tarefas rotineiras; 

• Melhora o controle interne das operagoes; 

• Melhora o atendimento ao cliente: 

• Aumenta a capacidade de reconhecer problemas mais cedo; 
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• Ajuda o gerente a testar algumas decis6es antes de coloca-las em 

pratica; 

• Melhora o processo produtivo; 

• Aumenta a produtividade; etc. 

A tecnologia da informa9ao e o elemento que fornece oportunidades a serem 

exploradas por aquelas empresas que buscam uma posi9ao competitiva e 

sustentavel. 

Segundo sA (2002, p. 484): 

A auditoria informatizada beneficia-se, pois, em determinadas situa96es, 
notadamente quando ha muito volume de tarefas, quando falta a 
confiabilidade de registros, quando ha prem€mcia de tempo, quando se 
desejam, analises mais profundas, etc. 

De acordo com ATTIE (2007, p. 278): "tarefas executadas manualmente vao 

tornando-se incompreensfveis nesta era tecnol6gica e, por consequencia, tendem a 

ser gradativamente eliminadas." 

2.5.1. lmplanta9ao da auditoria informatizada 

De acordo com ATTIE (2007, p. 280): 

A complexidade e a rapidez das mudan9as no ambiente de processamento 
de dados e desconcertante, e a acelera9ao do movimento esta sendo 
preenchida por tecnologia avan9ada, pelo decrescimo relative dos custos do 
equipamento eletronico e pela constata9ao de que o estilo tradicional, ate 
entao em uso, e um metodo custoso e ineficiente de fornecer servi9os e 
penetra9ao em novos mercados. 

Segundo sA (2002), a informatiza9ao, em auditoria, tern urn curso que pode 

alterar-se em alguns casos, mas, quase sempre, segue os caminhos seguintes: 

1. Pesquisa sobre a conveniencia do processo; 

2. Fixa9ao dos pontos estrategicos de exames; 

3. Fixa9aO dos metodos de trabalho; 

4. Estabelecimento dos controles e coordena9ao; 

5. Defini9ao das comprova96es necessarias; 

6. Defini9ao das entradas imprescindfveis; 



7. Defini\=ao das exigencias de safdas ou listagens requeridas; 

8. Sele\=ao de pessoal de pianos de apoio; 

9. Defini\=ao do pessoal executivo; 

10. Estimativa de custos; 

11 . Cronograma de execu\=6es; 

12. Avalia\=6es de resultados; 

13. Disciplina para relat6rios. 
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Toda a aplica\=ao, todo o curso, deve ser confiavel e, por isto mesmo, 

controlado. 

2.5.2. Alternativas para o desenvolvimento de sistemas de informa\=ao 

Segundo VIDAL (1995), a contribui\=ao que a informatica representa para o 

desenvolvimento e transforma\=ao das empresas e sem duvida urn marco evolutivo 

na hist6ria das organiza\=6es. As escolhas do hardware e software a serem adotados 

nao devem visar apenas o alcance dos objetivos imediatos, mas sim urn projeto 

permanente e abrangente, que se integre ao desenvolvimento e a existencia da 

empresa no futuro. Em urn sistema automatizado, existem quatro componentes 

essenciais: hardware, software, dados e usuarios. T odos sao de grande importEmcia 

para o born funcionamento da empresa. 

Ao se decidir sabre o desenvolvimento ou aquisi\=ao e a implanta\=ao de urn 

software, devem ser especificadas as necessidades da empresa, tendo em vista o 

volume, e qualidade de dados para gerar a informa\=ao pretendida. Tendo em vista a 

enorme variedade de ambientes empresariais e que urn sistema de computador 

executara exatamente as instru\=6es que lhe forem fornecidas, o problema consiste 

em desenvolver ou adquirir urn sistema que satisfa\=a as necessidades de 

informac;ao de uma empresa em particular. 

VIDAL (1995) comenta que varios autores definem urn metoda a ser seguido 

no processo da escolha do software a ser utilizado. Para melhor compreensao este 

metoda pode ser listado em etapas adaptaveis a cada caso: 

1 . Levantamento das Necessidades: o que temos? Qual a necessidade? 0 

que pretendemos? 

2. Especifica\=ao dos requisitos: para que queremos? 0 que queremos? 



39 

3. ldentificac;ao do Fornecedor: lnterno? Externo? 

4. Apresentac;ao ou solicitac;ao de propostas. 

5. Selec;ao dos objetivos ou das propostas. 

6. Desenvolvimento ou selec;ao da proposta mais adequada. 

7. Demonstrac;ao e testes do software instalado. 

8. Aprovac;ao e implantac;ao do sistema. 

Considere-se ainda a necessidade de treinamento do usuario do sistema 

desenvolvido. ABREU (1999) afirma que a empresa deve definir adequadamente o 

seu procedimento a partir de alternativas existentes, como: 

• Desenvolver o software proprio, criando para isso, urn centro de 

processamento totalmente estruturado; 

• Contratar equipe externa especializada em desenvolvimentos; 

• Adquirir software ge~erico, "pacotes", adaptaveis a empresa; ou, 

adquirir software de aplicativo rlgido especffico para a area de 

atuac;ao. 

Em todas as situac;6es acima citadas cabem analises criteriosas de 

interesses, relacionados com capacidade de assimilac;ao, prazos para implantac;ao, 

eficiencia, eficacia, treinamento, manutenc;ao, atualizac;ao, seguranc;a, qualidade, 

custos, etc. 

Para ABREU (1999), quaisquer dos processos escolhidos possuem suas 

vantagens e ou desvantagens, alem da manutenc;ao dos passos anteriores e a 

existencia de cuidados especfficos. Aspectos econ6micos e financeiros sao pontos 

sensfveis no processo de selec;ao de urn software. A analise deve ser feita levando

se em considerac;ao o custo x beneffcio, respeitando-se as prioridades e a 

importancia de cada recurso a ser selecionado, avaliando-se tambem a adequac;ao e 

a qualidade dos softwares. 

Segundo BIO (1996 p. 164), as propostas apresentadas devem ser 

submetidas a uma avaliac;ao tecnica sob os seguintes angulos: 

• Quanto ao dimensionamento do equipamento; 

• Caracterfsticas de hardware e software; 

• Aspectos de suporte prestado pelo fornecedor; 

• Custos e condic;6es de pagamento. 
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Uma vez identificado o fornecedor, deve-se fornecer informag6es da 

empresa, fluxos dos processos e a relagao dos requisitos a serem atendidos. As 

propostas apresentadas precisam ser especfficas, permitindo a comparagao entre si, 

definindo claramente os produtos e servigos que oterecem e a forma de sua 

comercializagao, prazos, tempos de instalagao, demonstrag6es, testes, treinamento 

do usuario, manutengao, etc. 

2.5.3. Qualidade de software e da informagao 

Segundo JAMIL (1999), a produgao de software de alta qualidade e urn 

aspecto crftico para a maior parte das grandes organizag6es. 0 ponto crftico, a ser 

analisado para a qualidade do software, e satisfazer as necessidades do usuario, o 

que nao necessariamente e igual a atender as especificagoes definidas. Para se ter 

urn sistema de qualidade, o primeiro passo e fazer com que a definigao das 

especificag6es estejam de acordo com as necessidades do usuario. 

Na produgao de software, descobre-se, depois de certo tempo, que nao sao 

apenas ferramentas e metodos que garantem a qualidade do processo produtivo. 

Assim, ao se pensar no modelo que pretende a qualidade deste processo, e preciso 

ter urn levantamento de requisig6es dos usuarios, que seja padronizado, leve a 

resultados extremamente confiaveis, nao induza a erros e possa ser repetido em 

outros projetos, permitindo sua melhora confiavel e continua (JAMIL, 1999, p. 24). 

Enquanto, nos anos 80, a industria de software se concentrou no aumento 

da produtividade, a partir da decada de 90, 0 esforgo foi dirigido a qualidade de 

software. Antes, a qualidade de software estava associada somente a produto 

dentro das especificag6es, entrega nos prazos acertados e com custos reduzidos, 

agora, qualidade de software esta definida por caracterfsticas como: portabilidade, 

confiabilidade, eficiencia, ergonomia, falta de defeitos, modificabilidade, 

compreensabilidade, testabilidade, etc. 

De acordo com VAZ (1999), com o progresso da tecnologia da informagao 

ocupando Iugar de destaque como forma de prestar urn melhor atendimento ao 

cliente, e possibilitando urn sistema de informagao que assegure a melhor 

competitividade no mercado, a quantidade de software vern crescendo e tornando 

essencial a gestao da qualidade desses produtos. Buscar a qualidade, utilizando-se 
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para isso de inumeras tecnicas para 'melhorar a qualidade' tornou-se a preocupac;ao 

de varios segmentos. 

A facilidade de uso do software, intimamente ligada a sua interface, e 

medida pela compreensao e aprendizado do usuario, que deve ser de maneira 

rapida, ou seja, em pouco tempo. Normalmente, o software devera apresentar uma 

interface semelhante aquela utilizada pelo ambiente operacional em que o mesmo e 

executado. Dessa forma, o usuario conseguira aprender mais facilmente a trabalhar 

com urn determinado software se ele ja tiver conhecimentos basicos do ambiente 

adotado. A interface, ainda, devera ser voltada ao usuario, em vez de voltada aos 

processes de computador. E muito comum, desenvolvedores definirem estrutura de 

opc;6es, baseando-se no que o computador executa internamente. Nem sempre a 

tecnologia mais avanc;ada e a que traz o melhor resultado para o usuario, por isso a 

necessidade do usuario deve ser colocada em primeiro Iugar. A interface do usuario 

devera ser simples, conter poucas informac;6es e buscar semelhanc;a com o dia-a

dia do mesmo (VAZ, 1999, p. 17). 

2.5.4. Cultura da empresa eo desafio da mudanc;a 

Ao se implantar urn novo sistema em uma empresa e normal que os 

funcionarios sintam-se desprotegidos, principalmente aqueles que detinham as 

informac;6es. Portanto, a definic;ao de "a quem deve ser facilitada a informac;ao", em 

primeiro memento, torna-se, muitas vezes, uma estrategia polftica. 

Para CRUZ (1998, p. 220): 

As pessoas nao gostam de ter nenhum componente de seu ambiente de 
trabalho modificado. Embora elas digam que anseiam por mudan<;as, e ate 
colaborem no desenvolvimento delas, usam de uma serie de artiffcios para 
retardar esses acontecimentos. 

OLIVEIRA (1994, p.262), cementa que existem raz6es para a nao aceitac;ao 

ou resist€mcias as mudanc;as propostas na empresa, destacando: Os colaboradores 

acham qLie vao perder alguma coisa ainda nao identificada. As pessoas envolvidas 

consideram que os resultados negatives serao maiores que os resultados positives. 

Pode existir falta de confianc;a entre os agentes da mudanc;a e o usuario. 0 usuario 
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sente-se incapaz de operacionalizar as novas atividades devido a exigencia de 

mudangas. 

A empresa devera repassar aos seus funcionarios a necessidade da 

modernizagao, suas vantagens, seu progresso e crescimento, alem da necessidade 

da atualizagao que sera oportunizada pela propria empresa. 

Segundo DAVENPORT (1998, p.109): 

As empresas continuam a planejar sistemas complexos e caros de 
informa<;ao que nao podem funcionar a nao ser que as pessoas modifiquem 
o que fazem. Ainda assim, essas empresas raramente identificam em que o 
comportamento e a cultura devem mudar, para que suas iniciativas 
informacionais obtenham exito. 

Os dados analisados e compartilhados poderao gerar a informagao, 

instrumento que pode beneficiar o processo da tomada de decisao. No entanto o 

excesso de informagao desordenada necessita uma coordenagao e analise para a 

obtengao do conhecimento organizado. Este conhecimento sera gerado da 

informagao e necessita ser analisado pelo proprio usuario, somente ele tern o 

dominio da aplicagao e utilizagao da informagao. As empresas langam mao de 

instrumentos de compartilhamento, nao mais da informagao, e sim do conhecimento. 

Programas de gestao sao criados com o objetivo de recuperar e manter os arquivos 

criados. Esta fase esta cobrando a participagao do colaborador, e esta participagao 

esta conflitando com os pianos empresariais e a fidelidade do colaborador. 
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3. METODOLOGIA 

Esta etapa visa demonstrar os procedimentos a serem seguidos na 

realiza9ao do trabalho, descrevendo as suas etapas, popula9ao, coleta de dados e 

analise dos dados. 

3.1. ETAPAS DO TRABALHO 

Os procedimentos a serem realizados em cada etapa do trabalho sao: 

1. Diagnosticar o atual processo de auditoria interna do SENAI/PR; 

0 diagn6stico do processo de auditoria interna sera realizado atraves do 

levantamento e analise de informa96es de documentos como as normas de gestao, 

os procedimentos, os manuais e os papeis de trabalho utilizados no processo de 

auditoria interna. 

2. Analisar a implantagao do software de gestao de auditoria interna para 

o SENAI/PR; 

Sera realizado urn levantamento · dos principais softwares de gestao de 

auditoria interna existentes no mercado para avaliar a implantagao, atraves da 

analise de suas funcionalidades em rela9ao as necessidades da empresa, conforme 

resultados obtidos na etapa 1 . 

3. Simular a utiliza9ao do sistema no processo de auditoria interna no 

SENAI/PR; 

Com base no levantamento efetuado na etapa 2, pelo menos dois softwares 

serao selecionados para serem realizadas simulagoes do uso dos sistemas, atraves 

da apresentagao a ser exposta por cada empresa, de acordo com a disponibilidade 

de cada uma ou por meio de demonstra9ao on line via internet. A simula9ao sera 

realizada na area de Auditoria lnterna do SENAI/PR com previsao de 1 (urn) dia para 

cada sistema. 
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4. Avaliar a influencia do software no processo de auditoria interna do 

SENAI/PR com relagao a eficiencia e eficacia. 

Atraves da escolha da melhor opgao apresentada do sistema de gestao de 

auditoria interna, sera realizada uma avaliagao das mudangas ocorridas com a 

utilizagao do software com relagao a eficiencia e eficacia no processo de auditoria 

interna, por intermedio de diversos indicadores, como qualidade, produtividade e 

capacidade. 

3.2. POPULA<;AO 

De acordo com GIL (2002}, a populagao envolve informag6es acerca do 

universo a ser estudado. 

0 trabalho visa abranger a area de Auditoria lnterna, a qual fica localizada 

no SENAI/DR - Departamento Regional do Parana, na cidade de Curitiba, e que 

possui a responsabilidade de realizar o processo de auditoria interna nas 38 

Unidades do SENAI/PR de acordo com o plano anual de atividades de auditoria 

interna, sendo que o processo de auditoria interna e padrao e pode ser utilizado em 

qualquer Unidade. 

Atualmente, a area de Auditoria lnterna do SENAI/PR e composta por 9 

(nove) colaboradores, conforme descrito a seguir: 

• 1 Estagiario; 

• 1 Assistente Administrative; 

• 4 Auditores lnternos- Junior; 

• 1 Auditor lnterno - Pleno; 

• 
• 

1 Auditor lnterno - Senior; 

1 Gerente de Area . 

3.3. COLETA DE DADOS 

Para GIL (2002), a coleta de dados envolve a descrigao das tecnicas a 

serem utilizadas. 
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Com base no procedimento tecnico, sera utilizada a pesquisa documental, 

atraves da analise de documentos internos e externos da empresa. 

Segundo GIL (2002), na pesquisa documental, as fontes sao muito mais 

diversificadas e dispersas. De urn lado, estao os documentos "de primeira mao", que 

nao receberam nenhum tratamento analftico, tais como memorandos, regulamentos, 

oflcios. De outro lado, ha os documentos "de segunda mao", que de alguma forma ja 

foram analisados, tais como: relat6rios de pesquisa, relat6rios de empresas e 

tabelas estatfsticas. 

A coleta de dados do presente trabalho sera realizada por intermedio de 

analise de documentos internos e externos, normas, procedimentos, polfticas e 

testes de operacionalizagao de softwares. 

3.4. ANALISE DOS DADOS 

fases: 

Segundo GIL (2002, p. 89): 

A analise de conteudo desenvolve-se em tres fases. A primeira e a pre
analise, onde se procede a escolha dos documentos a formula<;ao de 
hip6teses e a prepara<;ao do material para analise. A segunda e a 
explora<;ao do material, que envolve a escolha das unidades, a enumera<;ao 
e a classifica<;ao. A terceira etapa, por fim, e constitufda pelo tratamento, 
inferencia e interpreta<;ao dos dados. 

Para a analise dos dados coletados, serao desenvolvidas as seguintes 

• Pre-analise, por meio da escolha dos documentos que serao 

examinados, tais como: as normas de gestao, os procedimentos, os 

manuais e os papeis de trabalho utilizados no processo de auditoria 

intern a; 

• Exploragao do material selecionado, atraves de urn diagn6stico do 

processo realizado; 

• lnterpretagao dos dados, por intermedio de uma explanagao sobre a 

analise realizada dos dados coletados. 
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4. ANALISE DOS DADOS 

Primeiramente, sera realizado o diagn6stico do processo de auditoria interna 

no SENAI/PR, atraves do levantamento e analise de informag6es de documentos 

como as normas de gestao, os procedimentos, os manuais e os papeis de trabalho 

utilizados no processo de auditoria interna. Na sequencia, sera demonstrado o fluxo 

de trabalho real e a analise comparativa entre os mesmos. 

4.1. DIAGNOSTICO DO PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA NO SENAI/PR 

Atualmente, e alta a demanda por uma gestao administrativo-financeira que 

fornega informag6es confiaveis, no momento em que se necessite. Trata-se de uma 

questao de sobrevivencia num mercado competitive. Criar uma visao estrategica e 

utilizar ferramentas administrativas e tecnol6gicas modernas passa a ser uma 

premissa fundamental para a sobrevivencia das instituig6es organizacionais. As 

ferramentas utilizadas devem possibilitar uma melhoria organizacional reduzindo a 

burocracia e facilitando a comunicagao. 

4.1.1 . Objetivo e Escopo 

0 objetivo da Auditoria lnterna no SENAI/PR e assessorar a entidade no 

desempenho efetivo de suas fungoes e responsabilidades, fornecendo-lhes analises, 

apreciag6es, recomendag6es, pareceres e informag6es relativas as atividades 

examinadas, promovendo, assim, urn controle efetivo a urn custo razoavel. 

0 escopo da Auditoria lnterna esta voltado ao exame e a avaliagao da 

adequagao e eficacia do sistema de controle interno dentro da entidade, bern como 

a qualidade do desempenho no cumprimento das atribuig6es e responsabilidades. A 

Auditoria lnterna, no desenvolvimento de seus trabalhos, examina e avalia os 

seguintes aspectos: 
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• A integridade e confiabilidade das informag6es gerenciais e os meios 

utilizados para identificar, avaliar, classificar e comunicar tais 

informag6es; 

• Os sistemas estabelecidos para assegurar observancia das poHticas, 

pianos procedimentos, leis e regulamentag6es que possam ter urn 

impacto significative sabre as operag6es e informag6es, bern como 

verificar sea entidade os segue; 

• Os procedimentos para salvaguardar os ativos e comprovar a 

existencia dos mesmos; 

• A eficiencia, a eficacia e a economia na utilizagao dos recursos; 

• As operag6es ou programas para verificar se os resultados sao 

compatfveis com os objetivos e meios estabelecidos e se estao sendo 

executados de acordo com o que foi planejado. 

4.1.2. Responsabilidade 

A responsabilidade da Auditoria lnterna no SENAI/PR compreende a 

coordenagao das atividades da auditoria interna com as demais Unidades, visando 

atingir com maior facilidade seus objetivos. 

Os auditores devem ser independentes das atividades que auditam. Os 

auditores internos sao independentes quando podem exercer suas fungoes livres e 

objetivamente. A independencia permite aos auditores fazer julgamentos neutros e 

imparciais, o que e essencial para a realizagao de uma boa auditoria. Esta e obtida 

atraves do "status" organizacional e objetividade. 

A objetividade requer que os auditores tenham uma atitude mental 

independente e plena convicgao no resultado de seu trabalho. 

0 auditor nao deve elaborar procedimentos, assim como desenvolver, 

implantar, ou operar sistemas pertencentes aos auditados, zelando, porem, para que 

existam os controles-chave. Caso isto nao seja observado, a objetividade da 

auditoria podera ser comprometida. 
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4.1 .3. Atribuig6es Organizacionais 

As atribuig6es organizacionais da Auditoria Intern a do SENAI/PR sao: 

• Elaborar o planejamento dos trabalhos de auditoria interna para o 

exercfcio; 

• Elaborar o Manual de Auditoria lnterna; 

• Elaborar, acompanhar e atualizar os programas de trabalho de 

auditoria interna; 

• Aplicar os programas previamente elaborados nas Unidades do 

SENAI/PR; 

• Elaborar, ao termino de cada trabalho de auditoria interna, relat6rio 

sobre os principais aspectos examinados, procedimentos adotados, 

diagn6stico e recomendag6es; 

• Acompanhar a execugao das recomendag6es apresentadas em 

relat6rio; 

• Acompanhar os trabalhos dos auditores independentes, bern como o 

cumprimento das suas recomendag6es; 

• Acompanhar, sempre que necessario, os inventarios ffsicos 

realizados, a fim de verificar sua conformidade com os registros 

existentes; 

• Manter-se atualizado quanto a legislagao inerente as atividades da 

empresa, bern como quanto aos procedimentos internos adotados; 

• Observar e cumprir as normas constantes do Manual de Auditoria 

lnterna. 

4.1.4. Planejamento dos Trabalhos de Auditoria lnterna 

0 planejamento dos trabalhos de Auditoria lnterna do SENAI/PR estao 

descritos a seguir: 

1. Conhecer detalhadamente o sistema contabil e de controles internos do 

SENAI (Regional e Unidades) e seu grau de confiabilidade; 
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2. Elaborar urn sumario de volumes de transag6es de cada Unidade do 

SENAI/PR, envolvendo as areas de suprimentos de bens e servigos, recursos 

humanos, patrimonio, convenios/contratos, contabil e financeiro. 

3. Definir a equipe que compora a auditoria interna para entao definir a 

natureza e extensao dos procedimentos de auditoria interna a serem aplicados; 

4. Elaborar os programas de trabalho para as areas de compras e 

controle de estoques, recursos humanos, patrimonio, convenios e contratos, 

administragao de contratos de servigos, prestagao de contas de verbas recebidas e 

repassadas, contabil, financeiro e controles de gestao; 

5. Definir o cronograma de trabalho a ser cumprido; 

6. 

definidas; 

7. 

8. 

9. 

Aplicar os programas elaborados, atraves de amostras previamente 

Gerar os relat6rios de recomendag6es. 

Acompanhar a execugao das recomendagoes apresentadas; 

Acompanhar, paralelamente as atividades acima citadas, o trabalho 

dos auditores externos, monitorando os relat6rios por eles gerados e atentando para 

o cumprimento das recomendag6es propostas. 

4.1.5. Plano Anual de Atividades da Auditoria lnterna 

Com base no cronograma de trabalho, e elaborado o Plano Anual de 

Atividades da Auditoria. 

Todas as entidades da administragao indireta do Poder Executivo Federal 

sao obrigadas a apresentar o Plano Anual de Atividades da Auditoria lnterna -

PAINT, conforme IN SFC 01/2007. 0 SENAI como entidade parafiscal, e auditada 

pela Controladoria Geral da Uniao- CGU, e embora nao seja obrigada a apresentar 

o PAINT, nos moldes da IN, a CGU anualmente solicita este relat6rio. 

Oeste modo, para atender a CGU e tambem dar ciencia a Diretoria dos 

trabalhos que serao realizados ao Iongo do exercicio, e emitido o Plano Anual de 

Auditoria lnterna. 
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Este plano contempla os seguintes aspectos: 

• Equipe de Trabalho; 

• Agoes relativas a pessoas como treinamento e desenvolvimento e 

ampliagao ou redugao do quadro de pessoal; 

• Agoes relativas aos processos de apoio aos trabalhos de auditoria 

interna como melhorias nos fluxos internos. 

• Auditorias a serem realizadas. 

4.1 .6. Manual de Auditoria lnterna 

0 Manual de Auditoria lnterna tern o objetivo de apresentar o conjunto de 

orientagoes e procedimentos a serem adotados pela area de Auditoria lnterna no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

As orientagoes e procedimentos apresentadas no manual procuram nortear 

as atividades da area, tanto com relagao aos aspectos tecnicos quanto aos aspectos 

administrativos. 

Por aspectos tecnicos entende-se todo o esforgo empregado para a 

realizagao dos trabalhos de auditoria. Ja os aspectos administrativos sao todos 

aqueles que envolvem as operag6es acess6rias, porem, nao menos importantes da 

area, como a estrutura ffsica e tecnol6gica, o cronograma dos trabalhos, logistica 

das viagens dos tecnicos e inter-relagao pessoal. 

4.1 .7. Documentos Normativos lnternos 

Os processos e atividades desenvolvidas pelas Unidades do SENAI/PR 

seguem os documentos normativos intemos descritos a seguir: 

1. Manual Descritivo de Normas e Procedimentos Usuais do SENAI: 

0 manual tern a finalidade de apresentar o cohjunto de orientagoes e 

procedimentos em vigor, com vistas a buscar maior eficiencia e eficacia de suas 

ag6es nas areas administrativa, orgamentaria, financeira e contabil. 
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Sao observadas as melhores pniticas de gestao e citados documentos de 

referenda e orientagoes considerados pertinentes e importantes para o melhor 

desempenho das atividades, compondo urn conjunto extremamente proveitoso de 

informagoes. 

Sao desenvolvidos projetos de intervengao, com o envolvimento dos 

colaboradores que mantem interface no processo, com a finalidade de minimizar e 

eliminar pontos crlticos apontados pelos 6rgaos de fiscalizagao e controle. 

0 prop6sito e buscar equacionar o equillbrio entre a ordem e a mudanga, 

autonomia e controle, estrutura e flexibilidade, planejamento, ruptura e inovagao. 

2. Normas de Gestao: 

As Normas de Gestao sao orientagoes basicas que estabelecem e 

uniformizam as atividades de administragao, controle e finangas. 

As normas, quanto a forma, sao elaboradas com a seguinte estrutura: 

• Finalidade - expressar, sumariamente, o tim a que se destina o 

documento; 

• Campo de Aplicagao - delimitar as areas abrangidas pela norma; 

• Conceituagao - definir os termos ou expressoes necessarias ao 

entendimento da norma; 

• Referenda - citar documento hierarquicamente superior ou do mesmo 

nlvel do documento em questao; 

• Diretrizes - estabelecer as agoes a serem seguidas (o que fazer), 

visando alcangar o objetivo definido pelo ato normativo; 

• Procedimentos - fixar as rotinas a serem seguidas (o como fazer), 

visando obter uniformidade de operagao; 

• Competenda - determinar a autoridade competente para elaborar, 

examinar, aprovar, emitir, rever ou atualizar; 

• Disposigoes Gerais - conter observagoes complementares, de carater 

geral, de apoio aos demais itens da norma; 

• Anexos relacionar todos os documentos complementares, 

necessarios a aplicagao e ao entendimento da norma, inclusive, 

quando necessario, fluxogramas de atividades. 
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4.2. FLUXO DE TRABALHO REAL DA AUDITORJA INTERNA 

0 foco da area de Auditoria lnterna e voltado para assessoria por meio de 

servi(_(os de auditoria preventiva aos gestores das Unidades do SENAI/PR, com 

a(_(6es que resultaram na melhoria de diversos processos, os quais vern crescendo 

substancialmente ano a ano. Este crescimento requer que cada vez mais processos 

sejam objetos de auditorias, considerando que faz parte da missao coibir os erros e 

as fraudes. 

Este item visa demonstrar o fluxo de trabalho real da auditoria interna. 

4.2.1. Ferramentas de Trabalho 

Para o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria interna, sao utilizados os 

sistemas Word e Excel. 

Todos OS computadores da area de Auditoria lnterna sao conectados a rede 

do SENAI, sendo que os papeis de trabalho gerados em meio eletronico, sao 

armazenados em uma pasta de acesso exclusivo dos colaboradores da Auditoria 

lnterna. 

Para todo o trabalho de auditoria interna realizado, e criada uma pasta 

especffica onde sao arquivados todos os papeis de trabalhos, sejam eles gerados 

em meio eletronico, sejam eles documentos ffsicos, alem do relat6rio de 

recomenda(_(6es. 

Ficam armazenados na sala da Auditoria lnterna, todos os papeis de 

trabalhos realizados durante o exercfcio em curso e o imediatamente anterior. Os 

demais documentos sao enviados para empresa licitada que mantem os arquivos do 

SENAI. 

4.2.2. Programas de Trabalho 

Os programas de trabalho apresentam detalhadamente os passos a serem 

seguidos para que se cumpra a auditoria de uma Unidade de Neg6cio/Area. 
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T a is program as sao base ados em procedimentos internos e boas pniticas 

executadas. 

Os programas de trabalho representam urn guia para a execuc;ao da 

auditoria interna, porem o auditor devera sempre pensar em extrapola-lo, usando de 

sua perspicacia e experiencia em prol da excelencia da auditoria. 

Os programas de trabalhos de todas as Areas/Unidades a serem auditadas, 

sao compostos basicamente dos seguintes passos padr6es: 

Referencias e descric;ao: 

• C X.O - Descric;ao de Procedimentos; 

• C X.1 - Sumario; 

• C X.2 - Exames; 

• C X.3 - Excec;oes e Explicac;oes. 

4.2.2.1. Descric;ao de Procedimentos 

Ao iniciar o trabalho em uma area da Unidade, primeiramente sao 

entrevistados os envolvidos na operac;ao, para que se possa efetuar urn descritivo 

completo e detalhado dos procedimentos adotados. 

E atraves da entrevista e do consequents descritivo, que falhas de controles, 

muitas vezes as mais importantes, sao detectadas, portanto, e imprescindfvel que a 

entrevista seja bern conduzida e que o auditor- explore ao maximo as informac;oes do 

entrevistado. 

Antes de iniciar a entrevista e importante que o auditor leia o programa de 

trabalho da area a ser descrita, 0 qual podera fornecer subsfdios a entrevista. 

4.2.2.2. Sumario 

0 segundo passo a ser realizado e o preenchimento do sumario. Estes 

dados sao importantes na definic;ao do tamanho da amostra a ser analisada, alem 

de munir o auditor do volume das operac;oes que serao verificadas. 
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A seguir apresentaremos alguns exemplos de dados coletados, por area, 

para preenchimento do sumario: 

• Financeiro: responsavel da area, saldo media bancario, media de 

valores pagos pelo caixa, saldo media de caixa, etc.; 

• Compras: responsavel da area, medias mensais de compra, principais 

fornecedores e produtos, prazo media de pagamento, % de compras 

diretas, % de compras licitadas; 

• Vendas: responsavel da area, medias mensais de venda, principais 

produtos, principais clientes, principais concorrentes, participagao no 

mercado e suas caracterfsticas e tendencias, prazos medias de 

recebimento. 

4.2.2.3. Exames 

De posse da descrigao de procedimentos e do sumario, o auditor devera 

realizar os exames propriamente ditos, que compreendera as seguintes etapas: 

definigao da amostra, verificagao e cumprimento do programa de trabalho, 

apontamento das exceg6es apontadas. 

1. Definigao da amostra: 

a) Para as areas a serem auditadas, cuja documentagao foi previamente 

selecionada, o auditor devera se ater a esta documentagao. No entanto, se no 

decorrer dos trabalhos forem detectados outros fatos importantes, novas 

documentos poderao ser solicitados. 

b) Em relagao as demais areas, a amostra deve ser selecionada na Unidade, 

de acordo com a materialidade, porte da Unidade, adequagao dos controles e 

sensibilidade do auditor. 

• Materialidade: sao preferencialmente verificados os atos e fatos cujos 

valores sejam mais expressivos. 
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• Porte da Unidade: tanto maior sera a amostra quanta maior for o porte 

da Unidade. Assim, nEw e viavel eleger uma grande amostra para 

uma Unidade cujo impacto do total de faturamento e despesas para a 

entidade como um todo seja irrelevante. 

• Adequagfw aos controles: quanta maior o nlvel de controle, detectado 

atraves das entrevistas, maior devera ser a amostra selecionada. Isto 

porque, somente deverao ser testados os controles caso eles 

existam. Assim, nao ha como testar controles quando eles nao 

existem, quando isso oeorrer o ponto pode ser levantado com base 

somente na descrigao de procedimentos. 

2. Verificagao e cumprimento do programa de trabalho 

Selecionada a amostra o auditor devera partir para a execugao do programa 

de trabalho, o qual ja foi previamente elaborado, conforme dtado anteriormente. 

No entanto, antes de inidar o exame propriamente dito, e importante que o 

auditor revise o programa de trabalho, inserindo novos pontos a serem verificados 

caso julgue necessaria. 

0 programa de trabalho e composto dos campos abaixo: 

• Item: numero sequendal; 

• Descrigao: exame a ser realizado; 

• Notas: tique (\I') ou letras, conforme o cumprimento do programa, 

sempre em vermelho. Somente se utiliza tique neste campo quando 

nao ha necessidade de abrir outro papel para efetuar o exame, 

quando a Unidade auditada cumpre o descrito no programa e quando 

nao ha necessidade de maiores explicag6es, sendo o tique padrao. 

Sao utilizadas Ietras neste campo em formato minusculo e em 

vermelho, quando nao ha necessidade de abrir outro papel para 

efetuar o exame, porem sao necessarias explicag6es adidonais. 

• Referenda: e utilizada quando ha necessidade de outro papel de 

trabalho para realit:ar o exame, que nao o proprio papel do programa. 

Esta devera sempre ser efetuada em letra maiuscula e numeros, na 

sequenda·da referenda do programa e em vermelho. 
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4.2.2.4. Excegoes e Explicagoes 

As excegoes e explicagoes sao os indicativos nos papeis de trabalho de que 

algo nao esta correto na sistematica de controles internos da empresa, portanto o 

auditor nao concordou com o procedimento adotado. T oda excegao devera ser 

efetivamente documentada nos papeis de trabalho, e posteriormente abordada 

detalhadamente em relat6rio. 

4.2.3. Relat6rios 

Para cada Unidade auditada sao gerados relat6rios especlficos onde sao 

detalhados os problemas apontados pela Auditoria lnterna, bern como as sugestoes 

para melhoria dos processos internos. 

Fazem parte destes relat6rios os comentarios da Areas/Unidades auditadas, 

acerca de cada apontamento efetuado pela Auditoria lnterna, seu plano de agao e 

prazo para implementagao da referida agao. 

Estes relat6rios sao encaminhados ao Diretor Regional do SENAI, ao Gestor 

da Unidade e a Coordenagao de Normas e Procedimentos, para que 

recomendagoes e sugestoes de ordem coorporativa sejam avaliadas e inseridas no 

Manual Descritivo de Normas e Procedimentos Usuais do SENAI. 

4.2.4. Agoes de Acompanhamento (Follow-Up) 

Para todos os relat6rios de auditoria interna emitidos, e criada uma planilha 

correspondents, contendo urn resumo de cada apontamento constante nos referidos 

relat6rios. Esta planilha e encaminhada as Unidades/ Areas auditadas, para que 

informem a Gerencia de Auditoria lnterna o status atual da agao recomendada. 

Cada follow-up efetuado dara origem a urn relat6rio o qual e encaminhado 

ao Diretor Regional do SENAI, ao Diretor de Administra9ao e Controle e ao Gestor 

da Unidade auditada. 
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4.3. ANALISE COMPARATIVA 

0 foco da area de auditoria interna e voltado para assessoria por meio de 

servi9os de auditoria preventiva aos gestores das Unidades do SENAI/PR, com 

a96es que resultam na melhoria de diversos processes, os quais vern crescendo 

substancialmente ano a ano. Este crescimento requer que cada vez mais processes 

sejam objetos de auditorias, considerando que faz parte da missao coibir os erros e 

as fraudes. 

Dado o aumento no volume das opera96es das Unidades,. e necessaria a 

amplia9ao da capacidade da area em atender a este crescimento. 

A implanta9ao de urn software de gestao do processo de auditoria interna 

busca a moderniza9ao da area. Mas esta e uma moderniza9ao nao amparada 

unicamente na utiliza9ao de urn software, mas sim, urn impulso para que a Gerencia 

de Auditoria lnterna abranja outras dimens6es por meio de seu trabalho. Dimens6es 

voltadas para a gestao do risco, a obten9ao de indicadores que permita visualizar a 

aderencia das a96es aos aspectos regulat6rios, assim como seus impactos no 

neg6cio da organiza9ao. 

Operacionalmente, o software sera urn importante auxiliar na gestao da area 

de Auditoria lnterna, permitindo a mesma, ganhos de eficiencia com significativa 

redu9ao de custos e riscos, abrangendo todas as fases do trabalho de auditoria, do 

planejamento ate o acompanhamento passo a passo dos trabalhos, dos pianos de 

a9ao e follow-up. 

Como os papeis de trabalho sao essencialmente baseados em editor de 

texto do Word e planilhas do Excel, a atividade torna-se bastante manual. Esta 

passagem para automatiza9ao da area liberara os auditores para a realiza9ao de 

atividades muito mais anallticas, voltadas a identifica9ao de riscos, oportunidades de 

redu9ao de custos nos processes, reduzindo tambem o tempo de trabalho em 

campo. Possibilitara ainda a realiza9ao de diversos trabalhos sem a necessidade de 

deslocamento, reduzindo os custos de viagem da area. 

Os trabalhos de acompanhamento dos pianos de a9ao, dadas as condi96es 

existentes, riao seguem uma periodicidade constante; pois como e totalmente 

manual, depende de revisar a cada tempo, todos os relat6rios para identificar a 

realiza9ao dos mesmos. Com o software, esta a9ao sera automatica, o que Iibera as 

horas de urn profissional para a realiza9ao de outros trabalhos. 
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0 trabalho de formata<;ao de relat6rios elaborados em Word e as 

consequentes revisoes advindas dos mesmos, diminuira consideravelmente, pois, o 

proprio software emite os relat6rios de auditoria. Assim, a elimina<;ao destas 

atividades, possibilitara aos auditores focar em analises que possam gerar ganhos 

para as Unidades. 

Em resumo, a aquisi<;ao do software trara a area de Auditoria lnterna a 

moderniza<;ao e efici€mcia necessarias para acompanhar o crescimento das 

opera<;6es das Unidades do SENAI/PR. 
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5. ANALISE DA IMPLANTA<;AO DO SOFTWARE DE GESTAO DE AUDITORIA 

INTERNA 

Este item visa demonstrar urn levantamento dos principais softwares de 

gestao de auditoria interna existentes no mercado para avaliar a implanta9ao, 

atraves da analise de suas funcionalidades em rela<;ao as necessidades da 

empresa. 

5.1. DESCRI<;AO DOS SOFTWARES DE GESTAO DE AUDITORIA INTERNA 

A seguir serao descritos os principais softwares de gestao de auditoria 

interna pesquisados no mercado e detalhadas suas respectivas funcionalidades. 

5.1 .1 . Software AAF - Audit Automation Facilities 

0 AAF - Audit Automation Facilities e urn software para o suporte a gestao 

das auditorias internas das empresas. E desenvolvido e comercializado pela WJ 

T ecnologia Ltda. 0 sistema utiliza uma aplica9ao desenvolvida no modelo web. 

5.1.1.1 Funcionalidades 

A seguir estao descritas as principais funcionalidades do sistema AAF - Audit 

Automation Facilities. 

• Avalia9ao do risco: 

Cada processo tern seu risco ponderado de modo a permitir seja priorizado 

para fins de auditoria, traduzido em urn fndice numerico. Esse fndice resulta de 

avalia96es por pessoas com conhecimento da empresa, notadamente o proprio 

responsavel principal pelo processo. Essas pessoas comp6em o chamado Grupo ou 

Gomite de Avalia9ao de Riscos. Uma vez cadastrados os processos, o AAF prove o 
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suporte ao ciclo de avaliac;ao de risco coletando e ponderando os Indices dados 

pelos componentes do Comite e cria o cadastro de riscos dos processes. 

• Planejamento do ciclo de auditoria: 

0 AAF utiliza os Indices de risco para elencar as auditorias nas Unidades da 

empresa. Processes com alto lndice de risco sao prioritarios. Em Unidades com alta 

conformidade, verificada em auditorias anteriores, essa prioridade e reduzida. 0 

AAF utiliza tambem o prazo decorrido desde a ultima auditoria aumentando a 

prioridade. Oeste modo, com o decorrer dos ciclos de auditoria, todos os processes 

em todas as unidades serao propostos como candidates na etapa de planejamento 

do ciclo de auditoria. 

• Planejamento das auditorias: 

No AAF, planejar cada auditoria significa montar a pasta de trabalho que 

sera usada pelo auditor em campo, ou seja, reunir virtualmente os dados gerais do 

trabalho, sua descric;ao, programa de trabalho, papeis de trabalho padrao (se 

houver), informac;6es sobre a ultima avaliac;ao deste processo na Unidade e 

previsao de inlcio e tim e dos custos previstos. Tudo em mfdia eletr6nica, ou seja, 

eliminando a necessidade do uso de papel. As auditorias planejadas ficam 

aguardando o inlcio da execuc;ao e podem ser acessadas pelos nlveis de gestao 

definidos. 

• Execuc;ao da Auditoria: 

A execuc;ao da auditoria inicia-se com o registro no AAF da equipe de 

auditores designada. Estes passam a acessar a respectiva pasta de trabalho e 

podem entao utilizar os formularies e informac;oes necessaries ao trabalho e 

registrar as verificac;oes feitas. Podem ser entrados textos, planilhas ou qualquer 

mfdia como imagem e som que poderao ser inclufdos no relat6rio da auditoria. 0 

auditor, na execuc;ao do seu trabalho, registrara suas observac;6es, as 

desconformidades encontradas, os pianos de ajuste estabelecidos com o respective 

cronograma e tambem pode eleger procedimentos candidates a serem adotados 

como "boas praticas" pela empresa. 
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A pasta de trabalho do auditor e armazenada em banco de dados no 

servidor do sistema. lsto significa que informa<;6es em geral sigilosas nao 

permanecem no computador utilizado pelo auditor. Apenas em situa<;6es quando, no 

campo, nao existe conexao com Internet, o auditor utiliza o recurso de 

processamento local, mas todo o trabalho e automaticamente transmitido ao servidor 

na primeira conexao. Essa arquitetura permite ao AAF prover as funcionalidades de 

workflow, guarda de documentos e de trabalho colaborativo para que os nfveis 

hierarquicos superiores possam monitorar continuamente o trabalho no campo, nao 

importa a distancia, e comunicar-se com a equipe de auditoria registrando notas que 

serao vistas e respondidas. 0 AAF acompanha essas notas e indica as pendentes 

de consulta e de resposta. Nossa experiencia indica que trabalhos em andamento 

sao em geral revisados a miude. A "pasta do auditor'' tem a funcionalidade de servir 

como uma base de discussao, reunindo o supervisor, o auditor, os demais membros 

da equipe, e, se necessaria, outros auditores, todos participando em processo 

colaborativo. 

A emissao dos relat6rios detalhados e sumarios e automatica a partir das 

anota<;6es dos auditores que sao juntadas em formate definido pela organiza<;ao, 

gerando documentos MS Word prontos para impressao. 

0 AAF prove o checklist do trabalho como um todo, assinalando o que falta 

e as inconsistencias que porventura ocorram. 

• Apropria<;ao de tempos e de outras despesas: 

0 auditor registra na timesheet do AAF os tempos de trabalho, sendo que 

horas-extras sao submetidas a aprova<;ao dos nfveis de decisao. Tambem registra 

as demais despesas incorridas, para determina<;ao do custo real da auditoria. 

• Acompanhamento dos ajustes: 

Os auditados tem acesso ao AAF para registrar e demonstrar o cumprimento 

dos procedimentos de ajuste. De acordo com os cronogramas estabelecidos o AAF 

envia avisos por e-mail para o auditado e para os responsaveis pelo 

acompanhamento. 
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• Outras funcionalidades: 

Modulo gerencial integrando as informa96es sobre os trabalhos executados 

e em execu9ao, relat6rios de presta9ao de contas e consulta a trabalhos encerrados. 

5.1 .2. Software SE Audit 

0 SE Audit e urn software que realiza o gerenciamento de todas as etapas 

do processo de auditoria, desde o planejamento e aprova9ao, ate o monitoramento, 

seja ela interna (primeira parte), de fornecedores e clientes (segunda parte), e/ ou de 

organismos certificadores {terceira parte). 

0 SE Audit e urn sistema 100% web, multi usuario e multi departamental, 

que incorpora ferramentas de: organiza9ao, classifica9ao e pesquisa. Caracterfsticas 

que dao ao produto simplicidade, agilidade, confiabilidade e efici€mcia. 

5.1.2.1. Funcionalidades 

0 software SE Audit disponibiliza diversas funcionalidades, entre as quais: 

o Cadastro de requisitos de auditorias com dicas que podem ser 

impressas e utilizadas pelos auditores durante o processo de auditoria. 

o Cadastro de criterios de auditoria; 

o Cadastro de fornecedores e pessoas auditaveis em auditorias de 

segunda parte; 

o Cadastro de clientes e organismos certificadores que realizarao 

auditorias de segunda e terceira partes; 

o Registro de processos, areas/ departamentos e pessoas que serao 

auditadas, atraves de interface com o SE Process; 

o Registro de evidencias identificadas durante a realiza9ao da auditoria. 

o Anexo de qualquer tipo de documento (textos, planilhas, 

apresenta96es, graficos e imagens); · 
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o Registro de ocorrencias como: boas praticas, oportunidades de 

melhoria, observa<f6es e nao conformidades evidenciadas durante a 

realiza<fao da auditoria; 

o Diversos tipos de consultas e relat6rios das auditorias, ocorrencias e 

agendas; 

o Graficos de Pareto, barra, linha, pizza, etc.; 

o Ferramenta especlfica para gera<fao de relat6rios e graficos 

personalizados pela organiza<fao, atraves de interface com o SE 81. 

0 software proporciona o trabalho em equipe, atraves de um pratico 

mecanismo de controle de pendencias, denominado Team Workflow, que notifica via 

e-mail, no momento certo, aos responsaveis por atividades pendentes, exibe estas 

pendencias e autoriza o registro das assinaturas eletr6nicas e demais informa<f6es 

aplicaveis a cada etapa do processo. Este mecanismo assegura a agilidade e o 

compromisso com o cumprimento dos prazos em todas as etapas do processo de 

auditoria. 

0 SE Audit fornece a organiZa<faO total flexibilidade para estabelecer: 

o Requisitos normativos que serao auditados; 

o Criterios para qualquer tipo de auditoria adotada pela organiza<fao; 

o Equipes de auditores internos e externos que ficarao responsaveis 

pela condugao do processo de auditoria; 

o Cursos e competencias (CHA - Conhecimentos, Habilidades e 

Atitudes) necessarias para que cada auditor, seja ele interno ou 

externo, possa assumir uma responsabilidade na realiza<fao da 

auditoria, assim como anexar registros que comprovem sua 

qualifica<fao; 

o Etapas as quais cada classifica<fao de auditoria sera submetida. 

A seguir estao descritas detalhadamente as etapas do software: 

• Planejamento de Auditoria 

Durante esta etapa a organiza<fao definira as informa<f6es referentes a: 

o Descri<fao, objetivo, escopo e criterio da auditoria; 
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o Perfodo de realizagao de cada uma das etapas previamente 

definidas para a auditoria em questao; 

o Processes, areas/ departamentos e pessoas que serao auditadas; 

o Equipe auditora; 

o Documentos pertinentes ao processo de auditora, oriundos do SE 

Document ou nao. 

• Preparagao de Auditoria 

Nesta etapa a organizagao podera editar as informag6es registradas na 

etapa anterior, bern como detalhara a agenda da auditoria, na qual sera permitida: 

o A exibigao do cronograma de trabalho de auditores e auditados; 

o A divulgagao deste cronograma atraves de relat6rios e graticos de 

Gantt. 

• Execugao de Auditoria 

Na etapa de Execugao de Auditoria a organizagao registrara as informag6es 

relativas aos resultados da auditoria realizada, entre as quais: 

o Evidencias, constatag6es, nfvel de conformidade e comentarios 

referentes a cada requisite auditado; 

o Ocorrencias identificadas, tais como: boas praticas, oportunidades 

de melhoria, observag6es, nao conformidades etc., atraves de 

interface com o SE Action; 

o Pontos positives, negatives, recomendag6es, conclus6es, 

resultados e pontuag6es por criterio de auditoria, processo e/ ou 

area/ departamento, conforme anteriormente definido. 

• Encerramento de auditoria 

Nesta etapa o responsavel pelo encerramento podera registrar comentarios 

e parecer sobre todo processo de auditoria, bern como tera acesso para visualizagao 

e impressao de relat6rios. 

• Acompanhamento de auditoria 

0 SE Audit permite aos responsaveis: 
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o Acompanhar o processo de auditoria: visualizar, alterar, 

cancelar/reativar, excluir, copiar e reabrir/retomar a etapa anterior; 

o Acompanhar as ocorrencias registradas que poderao ser 

visualizadas, alteradas, canceladas ou exclufdas a qualquer 

memento, conforme nfveis de acesso previamente cadastrados, 

atraves do SE Action. 

5.1.3. Software Trusty Paperless System 

0 Trusty Paperless System tern como fungao dar suporte ao gerenciamento 

de todo o ciclo de operagao da Auditoria lnterna, compreendendo as fases de: 

- Definigao do Universe Auditavel; 

- Avaliagao de Risco; 

- Criagao do Plano Anual; 

- Planejamento dos Trabalhos de Auditoria; 

- Execugao dos Trabalhos e Follow Up; 

- Avaliagao de Resultados; 

0 Trusty Paperless System implementa urn deposito centralizado de 

informag6es e gerencia as comunicag6es entre os membros da equipe de 

Auditoria. Possibilitando que qualquer usuario possa consultar ou atualizar as 

informag6es de seus trabalhos a pa~ir de qualquer ponte da empresa, atraves de 

uma estagao de trabalho equipada com o navegador MS Internet Explorer. 

Entre seus recursos, podemos citar os seguintes: 

- Possibilita o registro de todo o Universe Auditavel da organizagao; 

- lmplementa a avaliagao de risco com base na metodologia COSO; 

- Facilita a emissao do Plano Anual, criados automaticamente pelo sistema a 

partir de cenarios definidos pelo usuario; 

- Controla os processes de Auditar, Relat6rio e Follow Up; 

- Permite a emissao de relat6rios de auditoria ainda no campo; 

- Permite anexar qualquer tipo de arquivo (incluindo documentos e imagens 

digitalizadas) aos trabalhos; 
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- Modulo de gerenciamento, composto por relat6rios gerenciais sobre o 

Plano Anual, o andamento dos trabalhos, equipes e Auditores, e pontos de 

auditoria I pianos de ac;fw; 

- Atualizac;ao on-line pelas areas auditadas dos pontos de auditoria; 

- Controla o status e fornece estatfsticas dos pontos de auditoria reportados; 

- ldentificac;ao dos processos auditaveis por empresa, filial, local, diretoria, 

etc; 

- Controle de horas orc;adas x reais; 

- Cadastro completo da equipe de auditoria, com avaliac;ao de performance. 

5.1.3.1. Funcionalidades 

0 software Trusty Paperless System apresenta as seguintes 

funcionalidades: 

• Administrac;ao: 

o Cadastro de equipe; 

o Avaliac;ao de performance; 

o Controle de horas; 

o Budget do trabalho; 

o Treinamento. 

• Universo Auditavel: 

o Universo de processos auditaveis; 

o Descric;ao sumaria dos processos; 

o Classificac;ao dos processos; 

o Relaciona os processos com conta contabeis; 

o ldentificac;ao do gestor responsavel;-

o Acompanha status de aprovac;ao dos processos. 

• Avaliac;ao de Risco: 

o Avaliac;ao de risco dos processos; 

o Considera metodologia COSO; 
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o Classifica9ao dos processos por nfvel de risco; 

o Considera categoria de riscos e riscos de processo; 

o Defini96es pad roes de horas por trabalho. 

• Plano Anual: 

o Elabora plano anual com base em premissas pre-definidas; 

o Defini96es de metas de cobertura por nfvel de risco; 

o Emissao automatica do plano anual de auditoria; 

o Permite incluir e excluir trabalhos; 

o Atualiza9ao do planejamento anual. 

• Cadastramento de Projetos: 

o ldentifica9ao do processo a ser auditado; 

o Aprova96es eletronicas aprovadas; 

o Acompanhamento das fases do trabalho - real x on;ado; 

o Defini9ao da equipe e lideran9a; 

o lnforma a administra9ao o trabalho aprovado para infcio. 

• Planejamento do Trabalho: 

o Agenda, realiza e registra reuniao de abertura; 

o Elabora9ao de programas de trabalho; 

o ldentifica9ao de atividades de controle; 

o Defini(fao da abrang€mcia e escopo do trabalho; 

o Elaborar memoranda de abertura; 

o Apresenta9ao e envio de memoranda para os auditados; 

o Apresenta completo cronograma de atividade. 

• Processo Auditar: 

o Aplicagao de programas de trabalho; 

o Registro e atualiza9ao de possfveis pontos de auditoria; 

o Realiza9ao e registro de testes de auditoria; 

o Registra pontos de auditoria; 

o Definigao de pianos de a9ao, datas e responsaveis; 
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o Classificagao dos pontos de auditoria de acordo com 

resultado dos testes; 

o Registro de reunioes de "filtro" com auditados; 

o Revisoes e aprovagoes de documentos controladas. 

• Processo de Report: 

o Definigoes sobre a forma de report; 

o Emite relat6rio detalhado; 

o Emite sumario executive; 

o Controle de aprovagoes feito pelo sistema; 

o Registro de reunioes de apresentagao; 

o Envio e registro dos relat6rios; 

o Exporta relat6rios para arquivo PDF. 

• Processo de Follow-up: 

o Registro e acompanhamento da implementagao dos pianos 

de agao; 

o Acesso direto a area especffica do sistema palos auditados; 

o Gerenciamento dos relat6rios emitidos; 

o Consulta em tempo real as notificagoes dos pianos de agao; 

o Possibilidade de agoes sob o ponto de auditoria ap6s 

avaliagao da agao implementada. 

• Gerenciamento: 

o Relat6rio de horas; 

o Posigao dos trabalhos; 

o Status da implementagao dos pianos de agao; 

o Resumos gerenciais por tipo de ponto de auditoria; 

o Medigao dos resultados dos trabalhos. 
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5.2. REQUISITOS FUNCIONAIS DO SOFTWARE DE GESTAO DE AUDITORIA 

INTERNA NO SENAI/PR 

Com base no diagn6stico efetuado no item 4 e informa96es levantadas junto 

a equipe de auditores do SENAI/PR, serao descritos OS principais requisitos 

funcionais que o software de gestao de auditoria interna precisa apresentar para 

estar adequado as necessidades do processo de auditoria interna do SENAI/PR. 

• Riscos e Processos 

o Manter cadastro de processos, compreendendo, no mfnimo: 

processo, objetivo, descri9ao (sub-processos ou atividades 

relacionadas), principal unidade e gestor do processo, sistemas de Tl 

- T ecnologia da lnforma<;ao envolvidos, eventos e fatores de riscos 

associados, atividades de controle, possibilitando ainda o 

versionamento dos processos quando ocorrerem mudan9as; 

o Manter o cadastro do dicionario de riscos contemplando, no mfnimo: 

categoria, descri<;ao e classificattao em nfvel e sub-nfvel; 

o Manter cadastro de eventos de riscos, contemplando, no mfnimo os 

seguintes itens: descri9ao do evento de risco, categoria (conforme 

dicionario de risco), grau de risco (alto, medio e baixo), considerando 

impacto, vulnerabilidade ou probabilidade de ocorrencia, conta 

contabil relacionada ao risco e fatores de risco relacionados; 

o Manter o cadastro de fatores de risco contemplando, no mfnimo, 

c6digo e descri9ao; 

o Permitir manuten9~0 do hist6rico dos testes executados pela Auditoria 

lnterna (eficaz-ineficaz) possibilitando anexa9ao dos respectivos 

pontos de auditoria e relat6rios emitidos ou referenciattao atraves de 

links; 

o Manter hist6rico das avalia96es de risco e controles efetuadas, 

servindo de subsfdio para a nova analise de riscos; 

o Manter o cadastro de · atividades de controle contemplando, no 

mfnimo, descri9ao, categoria do COSO ERM, relacionamento com o 
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cadastro de processos e relacionamento com o cadastro de eventos e 

fatores de riscos; 

o Permitir a visao da matriz de risco classificada por grau de risco, 

processos, unidades organizacionais, apresentando os riscos pela 

classifica~ao adotada; 

o Permitir redefini~ao do risco residual e a reclassifica~ao da matriz de 

risco, ap6s a execu~ao de testes de auditoria ou analise dos pianos 

de a~ao. 

• Plano Anual de Auditoria 

o Com base no cadastro de processos e a avalia~ao de riscos, o 

software deve gerar o Plano Anual de Auditoria, considerando 

processos, grau de risco avaliado, recursos humanos envolvidos e 

horas previstas, priorizando por grau de risco, mas possibilitando 

tambem outros criterios de classifica~ao definidos pelo usuario; 

o Permitir registro das etapas do trabalho (pelo menos: pre-auditoria, 

exames, relat6rio e follow-up), origens das auditorias (pelo menos: 

programada, apura~ao de denuncias e eventual/ solicitada/ 

consultoria); 

o Permitir registro e controle dos cronogramas de trabalhos, por equipe, 

auditor, ciclo, processo e area; 

o Permitir a edi~ao do Plano Anual de Auditoria de acordo com o perfil 

de acesso do usuario auditor, possibilitando a inclusao de trabalhos 

especiais; 

o Permitir a inclusao de trabalhos de acompanhamento (follow-up) 

automaticamente com base em criterios pre-definidos; 

o Em qualquer altera~ao no Plano Anual de Auditoria aprovado, de 

acordo com o perfil de acesso de usuario, o sistema devera 

obrigatoriamente solicitar e guardar o registro ou justificativa da 

altera~ao. 
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• Programac;ao dos Trabalhos 

o Manter o cadastro de cada trabalho a ser executado, com no mfnimo 

as seguintes informac;oes: c6digo, objetivo, processo a ser auditado, 

visao geral, escopo (preliminar, alterac;oes e ressalvas), normas 

envolvidas, programas de trabalho de auditoria, resultados esperados, 

data de infcio e termino; 

o Permitir o controle de horas previstas e realizadas para execuc;ao dos 

trabalhos e registro dos tempos consumidos em outras atividades 

(treinamento, ferias, ausencias, etc.) 

o Manter o cadastro de programas de trabalho de auditoria contendo, 

no mfnimo as seguintes informac;oes: descric;ao da melhor pratica de 

controle, vinculac;ao com a atividade de controle, testes 

correspondentes, data de elaborac;ao/ alterac;ao e versao do 

programa de trabalho; 

o Permitir obter os pontos ainda pendentes de soluc;ao dos trabalhos 

anteriores; 

o Necessidade de aprovac;ao da programac;ao para posterior infcio da 

execuc;ao dos trabalhos; 

o Permitir criar, editar e enviar agendas e atas de reunioes de abertura 

dos trabalhos, registro de follow-up e reunioes com os auditados. 

• Execuc;ao dos Trabalhos 

o Controlar automaticamente a aplicac;ao dos passos do programa de 

auditoria, relacionando com a atividade de controle que esta sendo 

auditada, descrevendo sua situac;ao atual e status em relac;ao as 

melhores praticas; 

o Os testes de auditoria deverao ser controlados pelo software, 

relacionando-os com os passos do programa e com aprovac;oes 

especfficas de acordo com o perfil de acesso de cada usuario; 

o Permitir o registro dos testes de auditoria com o detalhamento dos 

seguintes campos: objetivo, universo, arriostra testada, procedimento 

realizado, resultado do teste, auditor, data de realizac;ao, vinculac;ao 
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do teste com o controle e o risco do processo testado e a 

possibilidade de anexar documentos ligados ao teste; 

o Permitir que os pontos de auditoria sejam inclufdos tanto no final do 

trabalho como durante os testes com, no mfnimo os seguintes 

campos: ponto, consequencia e recomendagao; 

o Permitir a utilizagao de hiperlinks para realizagao de referencias 

cruzadas nos papeis de trabalho; 

o Permitir a classificagao dos pontos de auditoria identificados com 

base no grau de risco para a empresa; 

o Permitir atribuigao do grau de conformidade ap6s verificagao do ponto 

de controle nas auditorias; 

o Controlar a aprovagao e/ou revisao automatica dos pontos de 

auditoria; 

o Permitir a segregagao dos trabalhos por pastas especfficas que 

conterao todas as etapas e informag6es de cada trabalho; 

o Permitir que os trabalhos realizados no passado estejam disponfveis 

para consulta dos auditores, de acordo com o perfil de acesso ao 

software e suas funcionalidades. Este acesso devera ser somente 

para consulta, contemplando todas as informag6es do trabalho 

realizado; 

o Permitir, nas verificag6es especiais, o registro de valores, o tipo, a 

data do ressarcimento e observag6es em relagao aos envolvidos; 

o Permitir o acesso dos auditados em area especffica do software para 

registro e atualizagao do plano de agao com datas previstas e 

identificagao dos responsaveis pela solugao dos pontos de auditoria; 

o lmpedir que urn trabalho de auditoria seja encerrado sem o registro da 

supervisao; 

o Ter funcionalidade que perm ita a visao global de status do andamento 

do trabalho. 

• Relat6rios de Auditoria 

o Permitir a emissao do relat6rio de auditoria em duas vers6es: minuta 

para discussao e relat6rio detalhado; 
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o Permitir gera9ao de relat6rios espedficos de auditoria (pontos de 

auditoria, relat6rio parcial e relat6rio final) a partir de modelos pre

formatados, mesclando automaticamente as informa96es existentes 

nos papeis de trabalho; 

o Permitir a elabora9ao de relat6rios sinteticos, destinados ao para o 

publico executivo (diretores/superintendentes/presidente); 

o Controlar a aprova9ao eletr6nica da minuta de relat6rio, de acordo 

com o perfil de acesso, antes da emissao final; 

o Permitir a parametriza9ao dos relat6rios de acordo com as 

necessidades da empresa (formata9ao de texto, etc.), inclusive com a 

possibilidade de enfoques diferenciados: risco, unidade; 

o Os relat6rios devem ser construfdos e arquivados no software e nao 

em outros softwares ou aplicativos fora da ferramenta; 

o T odos os relat6rios devem possibilitar a pre-visualiza9ao antes da 

impressao; 

o Permitir a exporta9ao de relat6rios para extens6es de arquivos como: 

. doc, . txt, .pdf, .xis. 

• Acompanhamento 

o Executar o acompanhamento dos prazos do plano de a9ao informado 

pelo auditado, com cobran9a automatica por meio de e-mail; 

o lnformar em tempo real ao auditor responsavel pelo trabalho, quando 

urn auditado atualizar urn plano de a9ao de urn relat6rio de auditoria; 

o Permitir que o auditor, com base no plano de a9ao informado pelo 

auditado, possa realizar manuten9ao da a9ao, podendo "baixar o 

ponto", registrar testes adicionais de auditoria, recusar a a9ao ou 

incluir o ponto em urn proximo trabalho de follow-up; 

o Permitir a verifica9ao de pontos crfticos de auditorias anteriores (grau 

de conformidade baixo ou recomenda9ao nao atendida), por processo 

ou area; 

o Permitir a inser9ao de comentarios pelos auditados no plano de a9ao 

ou nas recomenda96es; 



74 

o Garantir que os relat6rios e papeis de trabalhos estejam protegidos 

contra altera<;ao ap6s sua conclusao do trabalho, exceto 

acompanhamento das recomenda<;6es; 

o Permitir a impressao da pasta de papeis de trabalho total ou parcial. 

• Controles e Relat6rios Gerenciais 

o Controlar as horas gastas por auditor, segregando-as em produtivas e 

nao produtivas e tambem por tipo de atividades; 

o Permitir a parametriza<;ao da obrigatoriedade de lan<;amento de 

horas, travando a utiliza<;ao do software caso nao seja executada; 

o Vincular o controle de horas com os trabalhos executados e com o 

plano anual de auditoria, possibilitando o replanejamento das horas 

necessarias para finalizar os trabalhos em andamento; 

o Possuir modulo de avalia<;ao de desempenho dos auditores por 

trabalho realizado, atraves de avalia<;6es peri6dicas; 

o Gerar relat6rios gerenciais contemplando, no mlnimo: posi<;ao dos 

trabalhos executados, em andamento e encerrados; nlvel de 

cumprimento do plano de auditoria; posi<;ao de horas da equipe de 

auditores; pontos de auditoria por unidade, recomenda<;6es 

classificadas como: atendida, nao atendida, em avalia<;ao, categoria 

de risco ou outro parametro definido pelo auditor. 

5.3. ANALISE DAS FUNCIONALIDADES DOS SOFTWARES EM RELAQAO AS 

NECESSIDADES DO SENAI/PR 

As op<;6es dos softwares de gestao de auditoria interna descritos 

anteriormente apresentam os principais requisitos funcionais para o processo de 

auditoria interna realizado nas Unidades do SENAI/PR. 

Algumas fun<;6es poderao necessitar de pequenos ajustes, mas em geral, 

todos os softwares atendem de forma satisfat6ria as funcionalidades apresentadas. 

Para a implanta<;ao do software de gestao de auditoria interna deverao ser 

analisados os seguintes aspectos: 
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• Gerenciamento 

0 principal objetivo das atividades desta fase e efetuar 0 planejamento e 

acompanhamento e encerramento do projeto seguindo as melhores praticas de 

gerenciamento. 

• Parametriza~ao 

Envolve todo o processo de configura~ao dos pan1metros do sistema para 

adequar a metodologia e processo do SENAI/PR. 

• Homologa~ao 

Nesta etapa sao realizados testes em paralelo na ferramenta, envolvendo 

dados reais do processo e acompanhados por urn consultor da empresa do 

software, simulando urn cenario para o sucesso da implanta~ao. 

•_ Customiza~6es 

Presta~ao de servi~o tecnico especializado de customiza~ao do software 

para atender as necessidades especfficas do SENAI/PR. As customiza~6es deverao 

ser realizadas sob demanda, mediante or~amento de horas e autoriza~ao previa. 

• Treinamento 

Capacita~ao operacional dos usuarios especialistas para utiliza~ao dos. 

recursos de administra~ao, registros e analises do software, contemplando as 

funcionalidades do produto. 

• Carga de Dados 

Migra~ao integral dos dados vigentes da auditoria para as bases de dados 

do sistema, incluindo: planejamento da auditoria e chek-/ist dos programas de 

trabalho. 

• Suporte e Manuten~ao 

· Os servi~os de suporte e manuten~ao do sistema deverao iniciar no ato da 

compra do software e do contrato de manuten~ao basico do sistema e devera ser 

prestado ate o tim do contrato prevendo todas as coberturas necessarias. 
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6. SIMULACAO DA UTILIZACAO DOS SOFTWARES NO PROCESSO DE 

AUDITORIA INTERNA DO SENAI/PR 

A simula~ao das funcionalidades dos softwares tern por objetivo principal 

executar as atividades do processo de auditoria interna, para que possa ser validada 

a opera~ao do sistema. 

Com base no levantamento dos sistemas de gestao de auditoria interna 

efetuado no item 5, foram selecionados os softwares AAF - Audit Automation 

Facilities e o SE Audit e realizadas simula~6es de uso com base nos dados e 

informa~6es do processo de auditoria interna do SENAI/PR. 

Foram analisados nos sistemas os panlmetros para analise das 

conformidades conforme itens descritos a seguir: 

• Todos os cadastros e registros devem ser feitos diretamente no 

software, possibilitando o acesso e consulta dos dados; 

• Ter funcionalidades de administra~ao de auditoria, com no minimo o 

cadastro da equipe de auditores e controle de horas e custos incorridos; 

• Controlar a versao de documentos revisados (exemplo: relat6rios de 

auditoria versao1; relat6rio de auditoria versao 2); 

• Permitir a parametriza~ao dos perfis de acesso por tipo de usuario 

auditor e usuario auditado, que serao utilizados para todas as funcionalidades do 

software; 

• Aprova~6es dos passos dos trabalhos de auditoria automatizadas e 

controladas por perfil de acesso; 

• Permitir a cria~ao e altera~ao de cadastro de programas de auditoria, 

categorias de risco, riscos de processo, atividades de controle e folhas de testes; 

• Permitir que sejam anexados arquivos de diferentes extens6es como: 

.xis, . doc, . ppt, .jpg, .pdf e outros; 

• Permitir integra~ao com servidor de e-mail exchange, tendo capacidade 

de gera~ao de alertas atraves do envio automatico de mensagens de correio 

eletr6nico; 

• Acesso a trabalhos de auditoria controlados, onde cada auditor s6 tern 

acesso aos trabalhos em que esta alocado; 
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• Possuir workflow para aprovagao de cadastro e alteragao de 

processos, riscos, pianos de auditoria e programas de trabalho. 

6.1. SIMULAQAO DO SOFTWARE AAF- AUDIT AUTOMATION FACILITIES 

A simulagao do software AAF - Audit Automation Facilities foi realizada na 

area de Auditoria lnterna do SENAI/PR, atraves da apresentagao do sistema pela 

empresa responsavel. A demonstragao do software teve a duragao de 16 horas 

divididas em dois dias, para os seguintes participantes: 

• 1 Auditor lnterno - Junior; 

• 1 Auditor lnterno - Pleno; 

• 1 Auditor lnterno - Senior; 

• 1 Gerente de Area. 

No primeiro dia, o consultor da empresa demonstrou as funcionalidades do 

sistema de uma forma global, seguindo a ordem: 

• Avaliagao do risco: 

o Hierarquizar os processos e Unidades auditaveis por nfvel de 

risco atraves de urn questionario com o (impacto x 

probabilidade) de urn fator de risco acontecer num (processo x 

Unidade auditavel). 

• Planejamento do ciclo de auditoria: 

o Planejamento dos trabalhos com base nos resultados da 

analise de risco efetuada aos processos das areas das 

Unidades auditadas. 

• Planejamento das auditorias: 

o Montagem da pasta de trabalho que sera usada pelo auditor 

em campo, contendo os dados gerais do trabalho, a descrigao, 

o programa de trabalho e os papeis de trabalho. 
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• Execugao da auditoria: 

o Processes a auditar, controles e testes de conformidade, 

pianos de agao e elaboragao dos relat6rios de auditoria. 

• Follow-up: 

o Gerenciamento dos pianos de agao das recomendag6es 

resultantes das auditorias. 

• Modulo gerencial: 

o Acompanhamento dos trabalhos de auditoria e consulta dos 

dados de auditorias anteriores e relat6rios de gestao. 

No segundo dia foram realizados exercfcios praticos na ferramenta pelos 

participantes com dados e informag6es do processo de auditoria interna realizado 

nas Unidades do SENAI/PR. Foram realizadas simulag6es de todas as etapas do 

processo de auditoria, com exemplos de algumas areas auditadas nas Unidades. 

Durante a demonstragao do software, os participantes tiveram liberdade para 

interromper as orientag6es do consultor para tirar duvidas e solicitar maiores 

explicag6es sobre o sistema. 

6.2. SIMULAQAO DO SOFTWARE SE AUDIT 

0 software SE Audit foi simulado atraves de uma demonstragao on line 

disponlvel no site da empresa com duragao de 8 horas, com participagao de urn 

Auditor lnterno Junior e urn Auditor lnterno Senior. 

A simulagao foi realizada atraves das funcionalidades: 

• Planejamento de Auditoria: 

o Descrigao e escopo da auditoria; 

o Processes, areas e pessoas que serao auditadas; 

o Equipe auditora. 
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• Preparagao de Auditoria: 

o Cronograma de trabalho de auditores e auditados. 

• Execugao de Auditoria: 

o Evidencias, constatag6es e comentarios referentes a cada 

requisite auditado; 

o Pontes positives, negatives, recomendag6es, conclus6es, 

resultados e pontuag6es por criterio de auditoria. 

• Encerramento de auditoria: 

o Parecer da auditoria, visualizagao e impressao de relat6rios. 

• Acompanhamento de auditoria: 

o Acompanhamento do processo de auditoria atraves da 

visualizagao, alteragao, cancelamento e exclusao das etapas. 

Os participantes realizaram simulag6es de uso de todas as funcionalidades 

do sistema, incluindo todas as etapas do processo de auditoria interna realizado nas 

Unidades do SENAI/PR. 
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7. INFLUENCIA DO SOFTWARE NO PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA DO 

SENAI/PR 

Nos ultimos anos tern aumentado significativamente a importancia da fun9ao 

de auditoria interna nas organiza96es ao redor do mundo. 

As Normas lnternacionais de Auditoria lnterna destacam que "A Auditoria 

lnterna deve auxiliar a organiza9ao a atingir os seus objetivos, utilizando-se para tal 

de uma abordagem sistematica e disciplinada para avaliar e melhorar a efetividade 

do gerenciamento de riscos, controles internos dos processes de governan9a 

corporativa." 

Adequar-se as exigencias legais e do mercado e cumprir tal desafio torna-se 

praticamente impossfvel sem uma adequada metodologia e ferramenta 

automatizada de trabalho. E fundamental conhecer e registrar o universo de 

processes da organiza9ao, os objetivos dos processes, os riscos associados e as 

atividades de controle que devem estar implementadas para mitigar os riscos. E 
preciso tambem gerenciar a equipe de auditores, os trabalhos de auditoria e os 

pianos de a9ao para implementar melhorias de controles. 

7.1. SISTEMAS INFORMATIZADOS 

Com a utilizayao de sistemas informatizados, o processamento, o 

armazenamento e a comunica9ao das informa96es sao diferenciados, e isso pode 

afetar, consequentemente, os sistemas de controles internos da organiza9ao, bern 

como: 

a) os procedimentos seguidos pelo auditor para obter urn entendimento 

suficiente dos sistemas de controles internos e contabeis; 

b) a avalia9ao do risco inerente e do risco de controle por meio dos quais o 

auditor chega a avalia9ao de risco de auditoria; 

c) o planejamento e execu9ao dos testes de controle e aplicayao de 

procedimentos substantives adequados para alcan9ar o objetivo de auditoria por 

parte do auditor. 

De acordo com esse enfoque, uma adequada avalia9ao dos procedimentos 

de auditoria aplicaveis ao ambiente organizacional pode indicar ao auditor a 
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necessidade de utilizar tecnicas de auditoria assistidas por computador, isto e, 

tecnicas de auditoria que empregam o computador como ferramenta operacional 

para analise de dados. 

Nos casos em que a evidencia produzida pelo computador e visfvel, 

tradicionais tecnicas de auditoria podem ser utilizadas, permitindo-se avaliar se os 

respectivos controles estao operando de maneira adequada. No entanto, se nao for 

gerada evidencia visfvel pelos sistemas computadorizados, necessariamente o 

auditor devera utilizar tecnicas de auditoria auxiliadas por computador para 

concretizar seus testes de controle. 

A utiliza(fao de tais tecnicas pode trazer uma serie de vantagens 

competitivas aos trabalhos do auditor, tais como: 

a) aprimorar o planejamento e o gerenciamento das auditorias; 

b) aumentar o escopo dos exames; 

c) possibilitar analises mais robustas da base de dados; 

d) concentrar esfor<fos em areas de maior risco; 

e) promover melhoria nos testes dos controles internos e nos testes 

substantives, em condi<f6es quando ha lacunas nas informa(f6es gerenciais 

(evidencias nao visfveis) ou a popula<fao e as dimens6es das amostras sao muito 

gran des; 

f) aprimorar a eficiencia econ6mica dos trabalhos de auditoria, reduzindo o 

tempo gasto com testes manuais; 

g) aprimorar a efetividade dos procedimentos de auditoria, dando maior 

credibilidade ao parecer tecnico. 

7.2. EFICIENCIA E EFICACIA DO PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA 

0 processo de auditoria interna nas empresas deve ser eficiente e eficaz 

para garantir com satisfa(fao o cumprimento dos seus objetivos. A ado<fao de 

ferramentas computacionais especfficas confere maior eficiencia e eficacia ao 

gerenciamento e a execu<fao do ciclo de auditoria. 

Os auditores, ao aplicar a auditoria operacional, precisam entender e aplicar 

os conceitos de economicidade, efetividade, eficiencia e eficacia, pois e atraves 
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dessas premissas que seus trabalhos de auditoria se desenvolvem, conforme 

detalhado a seguir: 

• Economicidade: refere-se a maximizagao dos recursos materiais, 

humanos e de tempo, produzindo mais resultados com os mesmos 

recursos. 

• Eficiencia: pode ser medida pela relagao entre os resultados 

alcangados e os recursos utilizados. 

• Efic<kia: pode ser avaliada por meio dos resultados alcangados pela 

auditoria interna frente ao que foi planejado. 

• Efetividade: verifica se as ag6es planejadas ou os objetivos tragados 

estao sendo realizados (eficiencia) e obtiveram o efeito pretendido 

( eficacia), refletindo assim na imagem da entidade perante seus 

clientes. 

Com base nos sistemas de gestao de auditoria interna analisados, conclui

se que a melhor opgao e o software AAF - Audit Automation Facilities, pois o mesmo 

apresenta melhores beneffcios para o processo de auditoria interna do SENAI/PR. 

As mudangas ocorridas com a utilizagao do software com relagao a 
eficiencia e eficacia no processo de auditoria interna podem ser evidenciadas pelos 

indicadores relacionados a seguir: 

• Gerenciamento do processo: 

o Gestao completa da fungao de auditoria interna em urn unico 

sistema, o que facilita o gerenciamento do processo de 

auditoria interna. 

• Qualidade: 

o Demonstra que as normas de gestao e os procedimentos da 

empresa estao sendo cumpridos e consequentemente o 

processo de auditoria interna esta atingindo o seu prop6sito. 

• Seguranga: 

o Acesso rapido, facil e seguro aos documentos e informag6es. 
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• Agilidade: 

o 0 processo informatizado traz agilidade e rapidez na execugao 

das auditorias e aumento na velocidade da emissao dos 

relat6rios de auditoria. 

• lntegragao dos trabalhos: 

o Gerenciamento, controle e revisao remota dos trabalhos com 

integragao em tempo real entre os auditores. 

• Acompanhamento do processo: 

o Facilidade e agilidade no acompanhamento da implementagao 

das melhorias e pianos de agao. 

• Tempo real: 

o Gerenciamento em tempo real do andamento dos trabalhos de 

auditoria. 

• Redugao dos custos: 

o Realizagao de diversos trabalhos sem a necessidade de 

deslocamento, reduzindo os custos de viagem da area. 

• Produtividade: 

o Estima-se que a utilizagao do sistema traga urn ganho de 

produtividade para a auditoria interna da ordem de 20% a 30%. 

• Capacidade: 

o 0 montante de recursos economizados pela organizagao pode 

ser demonstrado por meio de relat6rios mensais, 

quadrimestrais ou anuais. 

• Alcance das metas: 

o Cumprimento do cronograma e do Plano Anual de Auditorias 

nas Unidades._ 
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• RedU<~ao das horas de trabalho: 

o 0 numero de horas que as equipes de auditoria economizam 

por conta da utilizagao de ferramentas, bern como a forma de 

alocagao desse "tempo livre", demonstra o aumento do numero 

de auditorias realizadas ou a nao necessidade de novos 

recursos humanos para cumprir determinadas atribuigoes. 

Diante do exposto, conclui-se que a implantagao de software de gestao de 

auditoria interna traz ganhos significativos na efici€mcia e eficacia do processo de 

auditoria interna nas Unidades do SENAI/PR. 

A auditoria interna do SENAI/PR tern como objetivo geral assessorar a 

administragao no desempenho efetivo de suas fungoes e responsabilidades, 

avaliando se a organizagao, departamento, atividades, sistemas, fungoes, operagoes 

e programas auditados estao atingindo os objetivos organizacionais e gerenciais 

com eficiencia, eficacia e economia na obtengao e utilizagao dos recursos 

(financeiros, materiais, humanos e tecnol6gicos), bern como em observancia as leis 

e regulamentos aplicaveis e com a devida seguranga. 

Assim, na realidade e necessidade do contexto empresarial atual, em que se 

busca constantemente formar e consolidar uma estrutura que permita adaptar-se 

rapidamente as variaveis externas para atendimento das necessidades do mercado, · 

bern como ao adequado gerenciamento dos riscos, surge a exigencia em 

desempenhar trabalhos que visem avaliar continuamente a adequagao, eficiencia e 

eficacia dos processes organizacionais, bern como dos controles internos atuantes 

nestes processes, visando o fortalecimento e melhoria de ambos. 

Empregada como ferramenta de controle e gestao de riscos empresariais, a 

auditoria interna estara contribuindo com seu trabalho de forma eficaz na condugao 

dos neg6cios pelos gestores. Neste cenario, a auditoria interna desempenha urn 

papel de importancia fundamental para as empresas quando identifica riscos e 

falhas de controles em seus trabalhos. 

Os resultados do trabalho da auditoria interna, alem de se constitufrem em 

algo precioso para a tranquilizagao dos gestores, fornecem recomendagOes 

corretivas e preventivas a exposigao da organizagao face aos riscos empresariais 

que podem ser de natureza; sistemica, operacional, financeira, tecnologia da 
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informat;;ao, recursos humanos, mercadol6gicas e de fatores externos que podem 

impactar os resultados e estrategias globais da empresa. 

Com isso, o trabalho eficiente e eficaz da Auditoria lnterna Iibera os gestores 

para a condut;;ao e o gerenciamento dos neg6cios, permitindo-lhes exercer com 

segurant;;a o processo decis6rio sobre as importantes transat;;6es empresariais. 

7.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PROCESSO DE AUDITORIA 

INTERNA UTILIZANDO 0 SOFTWARE 

Com base nas simulat;;6es realizadas nos softwares de auditoria interna, os 

participantes relacionaram as principais vantagens e desvantagens que o software 

traz para o processo de auditoria interna nas Unidades do SENAI/PR, conforme 

descrito a seguir. 

Principais vantagens: 

• Facilidade no planejamento; 

• Realizat;;ao em menor tempo; 

• Relat6rio confiavel e realizado em menor tempo; 

• Comodidade; 

• Praticidade; 

• Agilidade; 

• Melhoria na comunicat;;ao; 

• Facilidade de elaborat;;ao dos registros; 

• Facil alocat;;ao dos recursos (auditores); 

• Padronizat;;ao; 

• Maior apoio do auditor-lfder; 

• Menor custo; 

• Organizat;;ao; 

• Possibilidade de utilizar o software diretamente no local auditado, sem 

precisar de rascunho. 
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Principais desvantagens: 

• Ha necessidade do computador; 

• Nao permite medir o tempo gasto em cada auditoria; 

• Nao emite como relat6rio o plano de auditoria; 

• Nao obriga o auditor a escrever as evidencias objetivas; 

• Em algumas areas voce nao podera entrar com o equipamento no 

local a ser auditado; 

• Se o auditor nao possuir habilidades para usar o software, ele pode 

atrapalhar; 

• Ha dependencia de urn sistema informatizado; 

• Nao utilizac;ao de hist6rico de auditoria e ac;6es corretivas e ac;6es 

preventivas para priorizac;ao da lista de verificac;ao e processo. 

Analisando as respostas obtidas, percebe-se que as vantagens da utilizac;ao 

do software para realizar uma auditoria sao muitas e superam as desvantagens, 

sendo que algumas podem ser supridas com melhorias no software de gestao de 

auditoria interna. 

7.4. SUGESTOES PARA MELHORIA DO SOFTWARE 

Os participantes das simulac;6es dos sistemas de gestao de auditoria interna 

tambem citaram sugest6es para melhoria do software. 

As sugest6es apresentadas foram: 

• Melhorar o gerenciamento (planejamento) para facilitar o trabalho do 

auditor; 

• Medir o tempo gasto durante a auditoria, para comparar com o 

planejado; 

• lncluir campo exclusivo para evidencias objetivas, sendo obrigat6rio o 

seu preenchimento; 

• Emitir urn relat6rio do plano geral das auditorias e de cada auditoria 

particular (datas, locais, requisitos e auditores escalados); 

• Melhorar as informac;6es no relat6rio de auditoria; 
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• Gerar indicadores, o que ajudaria na visualizagao das informag6es 

(dados); 

• Apresentar opgao de impressao direta dos tipos de relat6rios; 

• lncluir pontuagao e avaliagao dos auditores; 

• Facilitar a visualizagao do hist6rico de auditorias anteriores; 

• Anexar banco de dados com hist6ricos, casos de auditorias; 

• Utilizar analise estatfstica dos principais problemas de auditoria. 

7.5. RISCOS OU PROBLEMAS ESPERADOS E MEDIDAS PREVENTIVAS OU 

CORRETIVAS 

A implantagao de urn sistema de informagao devera possuir o patrocfnio e 

diregao da alta administragao, o qual deve ser sempre externado para todos os 

colaboradores atraves de ag6es que tenham visibilidade e credibilidade. A 

identificagao da existencia deste patroclnio por parte dos colaboradores facilita o 

processo. 

A presenga de urn colaborador com conhecimento detalhado de todos os 

processos e que possua urn born relacionamento com todas as pessoas envolvidas 

na implantagao e fundamental para o sucesso do projeto. Durante o andamento da 

implantagao do sistema sera necessaria a presenga deste colaborador que deve 

fazer parte da equipe de projeto e ser o responsavel por garantir o clima de 

entusiasmo que deve ser mantido durante todo o processo. E importante que este 

colaborador possua autoridade institulda pela organizagao, mas a capacidade de 

lideranga sobre as pessoas envolvidas diretamente na implantagao e fundamental. 

Durante o processo de implantagao do sistema, os problemas muitas vezes 

surgem e a equipe de implantagao deve estar preparada para enfrentar as 

adversidades. 

Os principais problemas que podem ocorrer durante o processo de 

implantagao do sistema sao: 

• Deficiencias do sistema; 

• Rejeigao natural das pessoas envolvidas no processo; 

• Erros de definigao de cronogramas; 
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• Atraso no processo de implantac;ao, em face de customizac;oes 

necessarias. 

Caso ocorra estes ou outros problemas, durante a implantac;ao do sistema, e 
recomendada a realizac;ao de reuni6es peri6dicas com todos os usuarios envolvidos 

no processo com o objetivo de: 

• Levantar as dificuldades e os problemas encontrados e propor 

soluc;oes de melhoria; 

• Discutir sobre as deficiencias do sistema; 

• Buscar soluc;oes para os problemas apresentados; 

• Definir novos objetivos; 

• Readequar os cronogramas quando necessaria. 
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8. CONCLUSOES 

0 objetivo geral deste estudo foi analisar a influencia da implantac;ao de 

software de gestao de auditoria interna no grau de eficiencia e efic<kia do processo 

de auditoria interna nas Unidades do SENAI/PR. 

A auditoria interna encontra-se em constante desafio pelo nipido 

desdobramento natural das empresas, pela intensidade das mudanc;as, pela 

diversidade dos eventos, pelo desenvolvimento da tecnologia cada vez mais 

presente, pelas necessidades de suas organizac;oes, pelas oportunidades que 

existem e pelo crescimento assegurado dessas oportunidades no futuro. 

A resposta para o futuro repousa na libertac;ao dos sistemas tradicionais, na 

acelerac;ao do uso de computadores e novas tecnologias, no controle de novas 

tecnicas, no desenvolvimento e uso de metodologias mais avanc;ada de analise de 

risco, na enfase consideravelmente intensificada de pesquisa, tanto a nlveis 

organizacionais como a nfveis profissionais. 

A crescente utilizac;ao de tecnologia da informac;ao para armazenar, 

gerenciar e processar dados nas organizac;oes influencia continuamente os 

trabalhos da auditoria, pois cria novas oportunidades e novos riscos organizacionais, 

bern como novas regras e padroes de seguranc;a, confiabilidade e conformidade das 

operac;oes. 

0 auditor, que antes se preocupava com a correc;ao de balanc;os contabeis, 

hoje, para bern executar suas atribuic;oes, deve adquirir conhecimentos em todas as 

areas que envolvem sistemas informatizados, incluindo controles gerenciais 

genericos e seguranc;a de informac;oes. 

Os procedimentos e padroes de auditoria devem ser adaptados ao ambiente 

operacional e os auditores devem se manter atualizados a tim de executar urn 

trabalho de qualidade. 

Dessa forma, torna-se premente a necessidade de o auditor utilizar 

ferramentas computacionais para avaliar de forma adequada os riscos dos controles 

internes e para coletar evidencias desses sistemas informatizados. Logo, a utilizac;ao 

de tais ferramentas funde-se ao nucleo de tecnicas utilizadas pelo auditor nos 

procedimentos tradicionais de auditoria. 

Com base no que foi apresentado, conclui-se que operacionalmente, o 

software sera urn importante auxiliar na gestao da area de Auditoria lnterna, 
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permitindo a mesma, ganhos de eficiencia com significativa redugao de custos e 

riscos, abrangendo todas as fases do trabalho de auditoria, do planejamento ate o 

acompanhamento passo a passo dos trabalhos, dos pianos de agao e follow-up. 

Com isso, a implantagao do software de gestao de auditoria interna no 

SENAI/PR vai trazer ganhos representativos nos trabalhos de auditoria interna 

desenvolvidos nas Unidades do Parana. 

T odo processo de mudanga que afeta o dia-dia das pessoas em seu 

ambiente de trabalho deve ser executada dentro de urn criterioso planejamento . 

. lmplantar urn sistema de informag6es na empresa envolve grandes impactos nos 

processos e principalmente a quebra de conceitos, culturas e crengas internalizadas 

na empresa. Compartilhar com as pessoas todo o processo de implantagao, fazer 

com que elas entendam e assimilem a importancia da mudanga e de vital 

importancia para o processo. 

A implantagao de urn sistema de informag6es dentro de uma empresa deve 

ser planejada e discutida com todos os participantes do processo. A equipe de 

implantagao deve realizar urn acompanhamento para que os processos nao sofram 

atrasos significativos. Elaborar urn planejamento eficiente e comprometer as 

pessoas no processo representa urn grande passo para atingir o objetivo final. 
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