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COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS DO PGMQ 

 

O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) tem como escopo a 

avaliação da qualidade e a melhoria contínua dos trabalhos das Unidades de Auditoria 

Interna Governamentais (UAIG), tanto a nível individual quanto a nível de equipe, 

abrangendo todas as fases da atividade de auditoria governamental (processos de 

planejamento, de execução dos trabalhos, de comunicação dos resultados e de 

monitoramento). O PGMQ também auxilia as UAIG a realizarem a aplicação de uma 

abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos, adicionando valor e 

melhorando as operações da organização. 

O estabelecimento do PGMQ pelas UAIG está previsto no item 106 da IN SFC nº 

03/2017 e suas diretrizes previstas no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. Em atendimento aos 

normativos, a AUDIN/UFG elaborou seu PGMQ estruturando-o em avaliações internas 

e externas, cada uma com periodicidade e objetivos distintos. 

 

1. Planejamento das Avaliações previstas no PGMQ 

Quanto à frequência das avaliações internas (que abrangem monitoramento contínuo 

e auto avaliações) e externas, estabeleceu-se a seguinte periodicidade: 

Avaliações Internas 
Frequência 

Monitoramento contínuo 

Planejamento e supervisão dos trabalhos Antes do início de cada trabalho 

Revisão de documentos, de papéis de trabalho e 

de relatórios de auditoria 
Antes de finalizar o relatório e comunicar os resultados 

Utilização de indicadores de desempenho Antes da elaboração do RAINT 

Identificação de pontos fracos bem como os 

planos de ação 
Antes da elaboração do PAINT 

Avaliação realizada pelos auditores Após a conclusão do relatório de auditoria 

Feedback de gestores e de partes interessadas 
Anualmente (pesquisa de percepção ampla) e após cada 

relatório (pesquisa de avaliação pontual) 

Listas de verificação (checklists) para averiguar 

se manuais e procedimentos estão adequados 
Ininterruptamente 

Autoavaliação Antes da elaboração do RAINT 

Avaliações Externas Uma vez a cada cinco anos, no mínimo 

 

2. Resultados das avaliações: 

 

2.1 Avaliações Internas 

As Avaliações internas contemplam um conjunto de procedimentos e de ações 

realizadas ou conduzidas pela AUDIN com vistas a aferir, internamente ou junto às 

partes interessadas, a qualidade dos trabalhos realizados e devem incluir: 

 

 o monitoramento contínuo do desempenho da atividade de auditoria interna. 
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 as autoavaliações ou avaliações periódicas realizadas por outras pessoas da 

organização com conhecimento suficiente das práticas de auditoria interna 

governamental. 

 

 

2.1.1 Monitoramento contínuo 

 

2.1.1.1 Planejamento e supervisão dos trabalhos 

O planejamento sobre os tópicos a serem auditados ocorre no momento da elaboração 

do PAINT e a realização dos trabalhos é supervisionada pela chefia da AUDIN. Como 

resultado desta etapa obtém-se melhor definição do escopo a ser auditado, do tempo 

dedicado a cada atividade e da adequação do trabalho em execução ao fim proposto. 

Tal procedimento tem sido regularmente feito pela AUDIN ao início e término de 

cada trabalho. 

 

2.1.1.2 Revisão de documentos, de papéis de trabalho e de relatórios de auditoria 

Antes de finalizar cada trabalho a equipe confere documentos e papéis de trabalho 

utilizados. Os relatórios e documentos produzidos são revisados pela chefia da AUDIN. 

Como resultado desta etapa minimizam-se erros, confirmam-se dados e aperfeiçoa-se o 

resultado alcançado. 

Tal procedimento tem sido regularmente feito pela AUDIN ao início e término de 

cada trabalho. 

 

2.1.1.3 Utilização de indicadores de desempenho 

Os indicadores utilizados em 2021 bem como a forma de aferição desses estão no 

quadro a seguir: 

 

Indicador  Forma de Aferição Explicação Valor 

Tempo médio de 

realização das auditorias 

Média de dias entre a data de 

conclusão e a data de início 

das auditorias 

Tempo médio, em dias, entre a 

data de conclusão e a data de início 

das auditorias em 2021 

36,8 dias 

corridos 

27,2 dias 

úteis 

HH médio das 

auditorias 

HH Utilizado / Auditorias 

Realizadas 

HH médio alocado aos trabalhos 

de auditoria em 2021 
3 Hh 

Eficácia das 

recomendações 

Recomendações Atendidas / 

Recomendações Emitidas 

Percentual de recomendações 

emitidas em 2021 e efetivamente 

implementadas pela gestão em 

2021 

50,00% 

Benefícios financeiros 

Benefícios Financeiros / 

Total de Recomendações 

Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve 

benefícios financeiros 

contabilizados em 2022 

0% 

Benefícios financeiros 

com Gastos Indevidos 

Benefícios Financeiros com 

Gastos Indevidos / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve 
0% 
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Indicador  Forma de Aferição Explicação Valor 

benefícios financeiros com Gastos 

Indevidos contabilizados em 2022 

Benefícios financeiros 

com Valores 

recuperados 

Benefícios Financeiros  com 

Valores recuperados / Total 

de Recomendações 

Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve 

benefícios financeiros com Valores 

recuperados contabilizados em 

2022 

0% 

Benefícios não-

financeiros 

Benefícios não-financeiros / 

Total de Recomendações 

Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve 

benefícios não financeiros 

contabilizados em 2022 

100% 

Benefícios não-

financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Fim, 

Repercussão 

Transversal 

Benefícios não-financeiros, 

Dimensão Afetada: Área 

Fim, Repercussão 

Transversal / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve 

benefícios não financeiros com 

Dimensão Afetada: Área Fim, 

Repercussão: Transversal 

contabilizados em 2022 

5% 

Benefícios não-

financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Fim, 

Repercussão Estratégica 

Benefícios não-financeiros, 

Dimensão Afetada: Área 

Fim, Repercussão Estratégica 

/ Total de Recomendações 

Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve 

benefícios não financeiros com 

Dimensão Afetada: Área Fim, 

Repercussão Estratégica 

contabilizados em 2022 

0% 

Benefícios não-

financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Fim, 

Repercussão Tático-

Operacional 

Benefícios não-financeiros, 

Dimensão Afetada: Área 

Fim, Repercussão Tático-

Operacional / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve 

benefícios não financeiros com 

Dimensão Afetada: Área Fim, 

Repercussão Tático-Operacional 

contabilizados em 2022 

0% 

Benefícios não-

financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Meio, 

Repercussão 

Transversal 

Benefícios não-financeiros, 

Dimensão Afetada: Área 

Meio, Repercussão 

Transversal / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve 

benefícios não financeiros 

com Dimensão Afetada: Área 

Meio, Repercussão Transversal 

contabilizados em 2022 

50% 

Benefícios não-

financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Meio, 

Repercussão Estratégica 

Benefícios não-financeiros, 

Dimensão Afetada: Área 

Meio, Repercussão 

Estratégica / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve 

benefícios não financeiros com 

Dimensão Afetada: Área Meio, 

Repercussão Estratégica 

contabilizados em 2022 

0% 

Benefícios não-

financeiros, Dimensão 

Afetada: Área Meio, 

Repercussão Tático-

Operacional 

Benefícios não-financeiros, 

Dimensão Afetada: Área 

Meio, Repercussão Tático-

Operacional / Total de 

Recomendações Atendidas 

Percentual de Recomendações 

Atendidas em que houve 

benefícios não financeiros com 

Dimensão Afetada: Área Meio, 

Repercussão Tático-Operacional 

contabilizados em 2022 

45% 

 

2.1.1.4 Identificação de pontos fracos bem como os planos de ação  

Esta etapa compreendeu a análise subjetiva das capacidades internas da própria 

unidade de Auditoria, a identificação das forças e as fraquezas da AUDIN e do ambiente 

externo no qual atua a unidade, para apontar as oportunidades e ameaças presentes.  
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Foi realizado o diagnóstico dos ambientes da unidade de Auditoria Interna da UFG, 

com técnicas para identificação do ambiente interno: forças e fraquezas, e do ambiente 

externo: oportunidades e ameaças, desenvolvendo um diagnóstico estratégico e eficaz. 

 

MATRIZ SWOT AUDIN/UFG 

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

Forças Oportunidades 

Vinculação dos ocupantes do cargo de Auditor 

exclusivamente à Unidade de Auditoria Interna da 

UFG 

Apoio recebido da Alta Administração. 

Independência de atuação 

Crescimento de exigências legais e administrativas pela 

implementação da gestão ética, proba, econômica, eficiente, 

eficaz, entre outras 

Tempo adequado para execução dos trabalhos 

Comprometimento da equipe 

Bom ambiente de trabalho 

Fraquezas Ameaças 

Deficiência de normativos de auditoria;  A alta gestão não priorizar o controle interno dentro da UFG 

Mapeamento incompleto dos processos Não valorização do cargo de Auditor Interno 

Equipe muito pequena 
Limitação orçamentária, refletindo nas ações da Unidade de 

Auditoria Interna (capacitação, deslocamento, insumos etc) 

Falta de capacitação em áreas específica 
Interferência nas atividades da Audin;  

Não cumprimento das recomendações emitidas. 

 

A Matriz SWOT elaborada não apenas identificou os pontos fracos, mas apontou 

as fragilidades que podem comprometer a qualidade da atividade de auditoria interna. A 

partir desta análise foram identificadas oportunidades de melhoria e elencados os 

seguintes planos de ação: 

PLANO DE AÇÃO 

VARIANTE AÇÃO PRAZO 

FRAQUEZAS 

Deficiência de normativos de 

auditoria 
Elaborar o Regimento Interno da Audin Dezembro/2022 

Mapeamento incompleto dos 

processos 

Mapear as principais atividades das 

Secretarias da UFG 
Dezembro/2022 

Equipe muito pequena 
Solicitar reforço humano à 

Administração Superior 
Dezembro/2022 

Falta de capacitação em áreas 

específicas 
Capacitar a equipe  Dezembro/2022 

AMEAÇAS 

 A alta gestão não priorizar o 

controle interno dentro da UFG 

Demonstrar a importância do controle 

interno à Administração Superior 
Dezembro/2022 

Não valorização do cargo de Auditor 

Interno 

Demonstrar a importância da Audin à 

Administração Superior 
Dezembro/2022 

Limitação orçamentária, refletindo 

nas ações da Unidade de Auditoria 

Interna (capacitação, deslocamento, 

insumos etc.) 

Solicitar o orçamento necessário para os 

gastos da Audin 
Dezembro/2022 

Interferência nas atividades da Audin 

Deixar claro às unidades auditadas que o 

trabalho desenvolvido na Audin é 

estritamente profissional 

Dezembro/2022 
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Não cumprimento das 

recomendações emitidas 

Solicitar reforço da Administração 

Superior quando a Audin perceber 

dificuldades de atendimento das 

recomendações exaradas pelas unidades 

auditadas 

Dezembro/2022 

 

2.1.1.5 Avaliação realizada pelos auditores 

Consiste na aplicação de questionário à equipe que compõe a AUDIN ao final de 

cada trabalho de auditoria. O questionário foi elaborado de forma a permitir a aferição 

do planejamento, da execução do trabalho, do processo de supervisão, da alocação de 

recursos (humanos, materiais, tecnológicos e de tempo), do alcance do objetivo da 

auditoria e do desempenho, da conduta ética e da postura profissional do próprio 

auditor. 

Tal pesquisa tem sido enviada ao término de cada relatório, entretanto a taxa de 

resposta tem sido baixa. Um fator que dificulta o preenchimento da pesquisa é que, 

pelo teor das perguntas, ela só pode ser respondida após a implementação das 

recomendações pela unidade auditada. Como isso, algumas vezes, demora anos para 

acontecer, a pesquisa acaba sendo esquecida. 

 

2.1.1.6 Feedback de gestores e de partes interessadas 

A metodologia adotada foi a aplicação de questionário à equipe da unidade 

auditada ao final de cada trabalho de auditoria (Pesquisa de Avaliação Pontual) e a 

aplicação de um questionário à alta administração da organização e a partes 

interessadas (Pesquisa de Percepção Ampla). 

A Pesquisa de Avaliação Pontual, aplicada à unidade auditada tem tido baixa taxa 

de retorno. Apesar de ser enviada por despacho em processo SEI! E reiterada a cada 

monitoramento de recomendações, os gestores não tem respondido aos questionários. 

A Pesquisa de Percepção Ampla, aplicada a alta administração, encaminhada uma 

vez ao ano, tem sido prontamente respondida, com resultados positivos para a 

AUDIN, reforçando que a auditoria tem agregado valor à gestão. 

 

2.1.1.7 Listas de verificação (checklists) para averiguar se manuais e 

procedimentos estão adequados 

Esta etapa já integrava o procedimento de execução das atividades da AUDIN 

antes da criação do PGMQ.  Durante a execução dos trabalhos são comumente 

elaboradas listas a fim de tornar objetiva a organização e a análise dos dados apurados. 

Tal procedimento tem sido regularmente feito pela AUDIN ao início e término de 

cada trabalho. 

 

2.1.2. Autoavaliação 

A auto avaliação seria realizada de acordo com a metodologia da Internal Audit 

Capability Model (IA-CM) do Instituto dos Auditores Internos (IIA) com base na 

avaliação dos macroprocessos-chave (Key Process Area – KPA). 

No entanto, devido a limitações da equipe, ainda não conseguimos realizar tal 

avaliação. 
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2.2. Avaliações Externas 

As avaliações externas devem ocorrer, no mínimo, uma vez a cada cinco anos, e ser 

conduzidas por avaliador, equipe de avaliação ou UAIG qualificados e independentes, 

externos à estrutura da Unidade de Auditoria Interna da UFG ou por meio de 

autoavaliação, desde que submetida a uma validação externa independente, por 

profissional ou organização externo devidamente qualificado para essa atribuição 

Ainda não foi realizada avaliação externa. 

 

3. Considerações Finais 

Da análise realizada depreende-se que a implementação do PGMQ na AUDIN/UFG 

tem alcançado o objetivo proposto. Os resultados colhidos têm fornecido subsídios 

relevantes que permitem avaliar a qualidade e estimular a melhoria contínua dos 

trabalhos. Os dados e informações coletadas têm orientado a seleção das ações para 

melhoria da atividade de auditoria interna, bem como contribuído para o reconhecimento 

das necessidades não apenas da AUDIN/UFG, mas da Instituição em si. 

 

Goiânia, 15 de março de 2022. 

 

ELABORAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 


