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O que é Auditoria de Processos?
Uma atividade de assessoramento à alta gestão, que
visa à avaliação dos sistemas de controle envolvidos e
verificação dos procedimentos e das normas alocados
no desenvolvimento das atividades, atentando para o
desempenho operacional e para a eficácia,
considerando planos de metas, macro objetivos e
políticas definidas pela organização.



Mapeando os Macro Processos:

• O auditor, identifica as prioridades e as metas
da organização, para inclusão no escopo.

• através do levantamento prévio dos dados
envolvidos, do macro fluxo do processo, e do
entendimento sumarizado dos procedimentos
adotados, entende quais seriam os riscos,
classificando sua materialidade como:

• ALTA, MÉDIA e BAIXA



• A visão crítica;

• Conclusão sobre os
objetivos propostos
do processo.

Avaliação dos Sistemas de Controle
Envolvidos:



O que significa a existência de risco?
Algo que ainda não aconteceu, mas que representa o
perigo de uma perda para organização.

A questão principal do risco consiste em sua
mensuração considerando a real probabilidade de sua
ocorrência!



• Preventiva: exerce o papel de uma
espécie de guia para a execução do
processo ou na definição das
atribuições e responsabilidades.

• Detectiva: detecta algum problema
no processo, sem impedir que ocorra.

• Corretiva: correção das causas de
problemas no processo, mas após os
mesmos já terem ocorrido.

O auditor avaliando os controles:



Verificação dos Procedimentos e das Normas
Alocados no Processo:

• Cumprimento das normas
institucionais;

• Caracterização da importância
de cada membro participante do
processo;

• Conhecimento de suas
atribuições e de seu
envolvimento no contexto
apresentado;

• Visão holística de suas
operações.



Desempenho Operacional e Eficácia obtida por
suas Áreas Produtivas:
• Os membros da organização trabalhando, para a

obtenção de eficácia do processo

• Agregar ao resultado previsto e à sua participação
ganhos ou diferenciais

• Identificação da importância dos serviços prestados na
manutenção da atividade exercida;



Planos de Metas, Macro Objetivos e
Políticas Definidas pela Organização:
• Exposições de resultados,

considerando objetivos,
metas, planos e políticas
estabelecidos;

• Alocação e a aplicação de
recursos apenas em
fatores necessários e
vantajosos a organização.



A forma de avaliar os controles internos:

No atual mundo globalizado e competitivo, já não é
possível a ocorrência de controles que não objetivem a
eficácia das operações e que, por questões meramente
conceituais, criem, ao invés de segurança e agilidade,
processos morosos e com acúmulo de trabalho aos
colaboradores envolvidos.



A avaliação dos controles internos
pelos auditores compreende três
fases básicas de execução:

• levantamento do processo;

• análise dos controles internos;

• verificação da conformidade dos
procedimentos executados e da
eficácia dos controles internos
adotados no processo.

O auditor avaliando os controles:



Levantamento do Processo:
Entrevista com os colaboradores que atuam nos processos
Organizacionais:

 Objetivos do projeto de auditoria

 Demonstrar como o projeto será útil para suas atividades

 Riscos / deficiências conhecidos

 Se demonstrar humilde e com o desejo de conhecer 
como ocorre o processo

 Identificação das ações em andamento e como poderia 
melhorar o processo.

 Procura pela  concentração visando  evitar retornos por 
dúvidas ou não entendimento dos procedimentos 
levantados



Conhecendo as etapas do processo:
• Quando dividimos qualquer processo,

considerando suas principais etapas, fica
muito mais fácil o entendimento dos
procedimentos adotados.

• Isso permite analisar, para cada fase do
processo, os principais objetivos envolvidos,
identificar os riscos e controles que os
suportam.



Planilha de Risco:
Descrição: Objetivo: Risco: Controle: Análise Teste de 

Auditoria

Rotinas
desenvolvidas –
Passo a Passo do
Processo

Para existe a
etapa do
processo.

Começa sempre
com os verbos:
GARANTIR ou
ASSEGURAR

A consequência
caso o Objetivo
não seja
atingido:
Risco de Perdas
Financeira, Perda
de Qualidade ou
Prejuízo da
Imagem da
Empresa

Atividade ou
ação que hoje é
dia é executada
para suportar o
risco

Identificação se
o controle:
Demonstra ou
Não Demonstra
suportar o Risco.
Demonstra por
que ainda não
testamos

Testes
Específicos ou
Teste de
ConformidadeEtapa 1

Etapa 2 Suporta o risco

Atinge Objetivo

Não atingindo o Objetivo

Amostra

Mensurar Perda



Classificação dos procedimentos de
auditoria com enfoque em processo:
• I – Testes visando à identificação da execução

das rotinas e normas determinadas pela
instituição

• II – Testes visando identificar se os riscos
avaliados nas etapas ocorreram durante o
período auditado

• III – Testes visando à comprovação/confirmação
de possíveis melhorias identificadas no fluxo do
processo documentado pelo auditor



Relatório de Auditoria:
Detalhado:
Ele deve ser encaminhado à presidência e as
diretorias e demais envolvidos, em período de
uma semana antes da apresentação do
trabalho.

Sumário Executivo:
Deve conter os dados do relatório detalhado de
forma sumarizada. Sua síntese é necessária para
a leitura da alta gestão.



Apresentação do Trabalho:
Discutidos e aceitos os pontos de auditoria
apresentados, será confirmado o prazo para
sua implantação que deverá ser acompanhado
pela auditoria interna.



Teste de FOLLOW-UP:
O teste de follow-up é a constatação se a
implantação ocorreu de forma correta,
esta pendente ou foi feita de forma
indevida.
Para isso, serão realizados novos testes de
auditoria, com nova amostra e, ser for o
caso, simulações ou verificações em loco
para constatar se a ação foi implantada.



Como executar o teste de FOLLOW UP?

Exemplo:

Ação: Desenvolver o bloqueio automatizado de autorizações de

pagamentos de colaboradores que não detenham a senha que possua

esta autorização.

Testes de Follow-up:

1. Realizar uma seleção de pagamentos, realizados em período

posterior a implantação da ação e, constatar se as autorizações

foram realizadas por colaboradores com autorização para tal.

2. Solicitar ao sistema, uma relação de todas autorização ocorridas no

período acima, constando se os autorizadores eram competentes

para tal

3. Simular a realização de autorização de solicitações de pagamentos,

utilizando-se das senhas de diversos setores, sem autorização para

tal, constatando se o sistema aceita esta solicitação



Como reportar o FOLLOW-UP?

Será gerado um relatório de Follow-up

informando se:

a) A implantação foi feita de forma

correta

b) A implantação não foi feita

c) A implantação foi feita de forma

errada



Como mensurar contribuição da Auditoria Interna?

Trata-se da valorização da contribuição do trabalho feito:

1. É definida uma meta, com base na implantação da ação;

2. Se estabelece o período em que se prevê o atingimento

desta meta;

3. Ocorrem medições mensais dos resultados obtidos, que

tem essa medição auditada quanto a exatidão,

integridade e veracidade;

4. Na data prevista para atingimento da meta, se apura o

valor da rentabilidade alcançada, que representa o ganho

obtido pela área de auditoria interna.



Como reportar a contribuição obtida?
A área de auditoria gera um demonstrativo de
ganhos com as ações implementadas,
confrontados com o valor do custo de sua
operacionalização, para apuração da
contribuição obtida:

PROCESSO
AUDITADO

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 
OBTIDA COM AUDIORIA

CUSTO DA  ÁREA DE 
AUDIORIA

GANHO REAL 
PROPORCIONADO



Definição como valor orçamentário:
As organizações que detém essa
metodologia podem inclusive atribuir
esse ganho como uma meta a ser
alcançada no orçamento anual,
considerando os trabalhos que serão
desenvolvidos pela área de auditoria.



Auditoria com enfoque no Processo:
• Na avaliação dos controles internos, uma visão

holística do processo é imprescindível para a
eficácia de uma Auditoria de Processo.

• As conclusões têm de abranger o processo auditado
como um todo, ou seja, é necessário considerar
todos os controles, objetivos e riscos existentes,
desde seu início até a elaboração do produto final,
independente da área envolvida.



Estabelecendo uma visão gráfica, podemos dizer
que, quando a empresa atua sem uma visão de
processo, o fluxo de operações e informações, entre
as áreas envolvidas, apresenta-se completamente
vulnerável:



Podemos observar uma visão gráfica do fluxo das
operações e informações entre as áreas envolvidas
totalmente diferente, quando a empresa atua com uma
visão de processo:



• Elaboração do relatório final de campo;

• Sumario Executivo;

• Definição do plano de ação e seu acompanhamento;

• Medição da eficácia das ações corretivas implantadas.

Produtos gerados:



Relatório de desempenho da área de 
auditoria com esta metodologia:
• Processos existentes e auditado;
• Pontos de Auditoria Levantados;
• Riscos e consequências envolvidos;
• Ações corretivas geradas;
• Situação de implantação das ações, em relação aos prazos acordados;
• Indicadores de desempenhos propostos a partir da implantação destas 

ações corretivas;
• Medição destes indicadores na data-base;
• Relação de indicadores previstos × números reais obtidos no processo;
• Ganhos ou perdas gerados, em relação aos indicadores previstos; e
• Conclusões e explicações finais.



Conclusão
Como podemos ver,
seguindo esta
metodologia, a
Auditoria Interna
obtém informações e
dados capazes de
mensurar sua própria
eficiência.



OBRIGADO!!
Prof. Sergio Vidal

Tel. 97043 4035


