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SANTOS, Ludinaura Regina Souza dos. Auditorias internas como fonte de informação 
para o conhecimento organizacional: estudo de caso em uma IFES. 2012. 108 f. 
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RESUMO 
 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de analisar como os processos de auditoria interna vêm 
se transformando em fonte de informação para o conhecimento organizacional em uma IFES. 
O marco teórico foi estruturado em quatro partes: (1) discussão sobre conhecimento 
organizacional, (2) teoria da criação do conhecimento organizacional, (3) o controle da 
administração pública no Brasil e (4) auditorias internas governamentais. Quanto à 
caracterização da pesquisa, apresentou um aspecto multidisciplinar, descritiva, indutiva, 
qualitativa, em que se adotou a estratégia de estudo de caso, e como instrumento, os 
documentos existentes. O contexto do estudo de caso foi o da Universidade Federal da 
Paraíba, uma vez que se analisaram os relatórios das auditorias internas realizadas pela 
Coordenação de Controle Interno dessa Universidade, considerando as áreas auditadas, no 
mínimo, por dois anos consecutivos ou não, no período de 2008 a 2010. Para a análise dos 
dados, utilizou-se o procedimento de análise de conteúdo de Bardin (2011), cujas 
recomendações, contidas nos relatórios das auditorias internas, foram identificadas em nota de 
auditoria, falha operacional e ressarcimento ao erário. Logo depois, essas recomendações 
foram classificadas e contadas de acordo com o seu tipo, por área auditada e por Unidade 
Gestora recomendada para cada área auditada para, em seguida, verificar-se se foram 
reincidentes. Os resultados mostraram que: as recomendações do tipo falha operacional são 
em maior incidência e reincidência, demonstrando que as atividades relacionadas ao controle 
e à execução são as mais passíveis de oportunidades de melhoria; os níveis de incidência e 
reincidência variam de acordo com as áreas auditadas e as Unidades Gestoras recomendadas, 
portanto, há uma incidência maior das recomendações à medida que mais Unidades Gestoras 
foram auditadas em uma mesma área; a aprendizagem organizacional tem existido, a partir 
das informações contidas nas recomendações, que serviram para a correção de falhas e de 
desvios, o que alavancou o conhecimento organizacional; e por fim, a maioria das auditorias 
internas vêm se transformando em fonte de informação para o conhecimento organizacional, 
pelo fato de grande parte das recomendações consignadas nos relatórios terem sido 
implementada até a auditoria subsequente. Isso ratifica que a informação, pela ação e pela 
atitude, vem se transformando em conhecimento. 
 

Palavras-chave: Aprendizagem organizacional. Auditoria interna. Conhecimento 
organizacional. Informação. 
 

 

 

 

 

 



 
 

SANTOS, Ludinaura Regina Souza dos. Auditorias internas como fonte de informação 
para o conhecimento organizacional: estudo de caso em uma IFES. 2012. 108 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão em Organizações Aprendentes) – Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa. 2012. 
 
 

ABSTRACT 
 

The main objective of this research was to analyze how the internal audit processes has 
become themselves as information source for the organizational knowledge in a federal 
institution of higher education. The theoretical framework was structured into four parts: (1) 
discussion about organizational knowledge, (2) theory of organizational knowledge creation, 
(3) public administration control in Brazil, (4) internal governmental audits. Referring to the 
research characteristics, it presented a multidisciplinary aspect, being descriptive, inductive, 
and qualitative, adopting the strategy of a case study and using existent documents as research 
instruments. The context of the case study was the Federal University of Paraiba, once were 
analyzed the reports of the internal audits, performed by the Internal Control Coordination of 
this University, taking into account, at least, the audited areas during two consecutive years or 
not, from 2008 to 2010.For data analysis, it was used Bardin’s (2011) content analysis, where 
report recommendations were identified in audit note, operational faults and indemnity to 
treasury. Then, these recommendations, which are part of the audit report, were classified and 
counted, according to their type, in audited area and recommended manager unit, in 
accordance to their audited area, in order to verify if they were re-incident.   The results 
showed that: the recommendations type operational faults are more incident and re-incident, 
demonstrating that the activities related to execution and control are more subject to 
improvement potentials; the incidence and re-incidence levels varies, according to the audited 
areas and recommended manager unit, existing more recommendations incidence as long as 
more recommended manager units were audited in the same area; organizational learning has 
happened from the information, mentioned in the recommendations, which served to correct 
faults and mistakes, providing the organizational knowledge; finally, the great number of 
internal audit processes have constituted themselves as information source for the 
organizational knowledge, once great part of the recommendations consigned in the internal 
audit report have been implemented until the subsequent audit, ratifying that the information, 
by the action and attitude, has itself becoming knowledge. 
 
Keywords: Information. Internal audit. Organizational knowledge. Organizational learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este tópico tem a finalidade de apresentar a contextualização e o problema da 

pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa e a organização do trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

Nos dias atuais, marcados por novos valores, mudanças geopolíticas e pelo avanço da 

tecnologia, o dinheiro deixou de ser o recurso mais importante para o desenvolvimento das 

organizações e das empresas. Um novo ativo é redescoberto e ganha relevância sobre os 

demais já existentes. Esse ativo é o conhecimento. 

Stewart (1998) aponta que o conhecimento sempre foi importante, mas se tornou o 

ativo mais importante, uma diferenciação para diagnosticar as organizações detentoras de 

maior sucesso. Especialmente no contexto do Século XXI, caracterizado pela Sociedade do 

Conhecimento, esse ativo se torna cada vez mais público, perde o seu caráter eminentemente 

privado, e passa a pertencer à humanidade (LÉVY; AUTHIER, 2000) e/ou a ser aplicado ao 

próprio conhecimento (DRUCKER, 1995). 

Mas, afinal, como pode ser entendido o conhecimento? Essa é uma discussão muito 

antiga, que vem sendo realizada desde Platão e Aristóteles e por uma infinidade de outros 

filósofos. Assim, considera-se o conhecimento como o ato de conhecer, ou até mesmo de 

buscar o saber (PEREIRA, 2005). A explicação apresentada pode parecer bem simples, mas 

atende a uma noção primária, uma vez que este trabalho não objetiva discutir o conceito de 

conhecimento sob as diversas perspectivas que, tão exaustivamente, vêm sendo colocadas. Ao 

contrário, seu foco direciona-se ao conhecimento organizacional, visto que essa vertente 

possibilita a melhoria de processos, competências, produtos e serviços, que são integrantes da 

vida organizacional (CHOO, 2006). Portanto, o interesse é de entender o conhecimento 

organizacional, pelo fato de uma economia baseada no conhecimento requerer novas formas 

de gestão das organizações (STEWART, 1998). 

Autores como Nonaka e Takeuchi (1997), Davenport e Prusak (2003) e Choo (2006) 

tratam do conhecimento organizacional. Nesse sentido, destaca-se a abordagem de Nonaka e  

Takeuchi (1997), por terem considerado o conhecimento como um processo humano e 

marcado pela ação, que pode ser criado no âmbito organizacional. Além desses autores, 

outros estudiosos têm discutido significativamente o conceito desse conhecimento, 

diferenciando-o dos dados e da informação. 
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Deve-se considerar, ainda, que o conhecimento organizacional pode ser visto sob 

várias perspectivas: como ativo (DAVENPORT; PRUSAK, 2003), quanto ao foco (ALAVI; 

LEIDNER, 2001), referente à sua criação (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) e quanto a sua 

codificação (BOISOT, 1995). Especialmente, quanto à perspectiva relacionada à criação do 

conhecimento, trata dos conhecimentos tácito e explícito. Por isso, constitui-se em 

fundamento para a teoria da criação do conhecimento organizacional (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997), devido a essa teoria abordar a mobilização e a conversão dos 

conhecimentos tácito e explícito no âmbito organizacional. Ressalta-se que a teoria da criação 

do conhecimento organizacional é a base para este estudo.  

A fim de verificar como esse conhecimento organizacional pode ser demonstrado, 

nesta pesquisa será considerada uma instituição pública. De modo mais específico, será 

analisada uma das técnicas de controle interno da administração pública brasileira a que essa 

IFES está submetida. Essa técnica é a auditoria interna, entendida como “um conjunto de 

procedimentos, tecnicamente normatizados, que funciona por meio de acompanhamento 

indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para os desvios 

gerenciais da entidade à qual está vinculada” (IN/ SFC Nº 01, de 06/04/2001).  

As auditorias internas ocorrem em três etapas, a saber: planejamento, execução e 

comunicação (IIA1, 2010). Para este estudo, destaca-se a fase de comunicação, onde é 

elaborado o relatório de auditoria, em que são apontadas constatações e consignadas 

recomendações a serem adotadas pelas áreas auditadas, caracterizando-se assim a existência 

de uma informação relacionada à Instituição auditada, que, à luz das teorias que tratam do 

tema, pode gerar conhecimento. Dessa forma, uma ponte pode ser estabelecida entre a criação 

do conhecimento organizacional e a atividade de auditoria, pelo fato de as auditorias internas 

governamentais terem o resultado de seus trabalhos explicitados em recomendações 

integrantes dos relatórios de auditoria, sinônimos de informações.  

Tais informações podem ser fonte de informação para o conhecimento organizacional, 

por terem caráter mais estático e, ao se relacionar a crenças e a atitudes humanas, passam a 

assumir um caráter dinâmico e de ação, transformando-se em conhecimento, segundo Nonaka 

e Takeuchi (1997). Esses mesmos autores expõem que o conhecimento pode ser tácito, 

enquanto subjetivo e inerente às pessoas; ou explícito, de fácil codificação e transmissão.  

Alinhado a Nonaka e a Takeuchi (1997), Choo (2006) ressalta que as fontes de 

conhecimento explícito podem ser várias e em instantes diferentes em uma organização, 

                                                 
1 IIA – The Institute of International Auditors, traduzido livremente como o Instituto Internacional de Auditores 
Internos.  



20 
 

porquanto podem ser combinados e redesenhados em um novo conhecimento explícito, que 

pode ser revivenciado e reinternalizado como um novo conhecimento tácito.  

Nesse sentido, uma vertente traçada por Silva (2004) é a de que a conversão de partes 

do conhecimento explícito da organização em conhecimento tácito do indivíduo é explicada 

pelas teorias ligadas à aprendizagem organizacional. Fernandes (2008) vai mais além e propõe 

que o aprendizado organizacional pode alavancar o conhecimento nas organizações, 

exemplificando como pode ser percebido em todo o ciclo de criação do conhecimento 

organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997). 

Convém enfatizar que o aprendizado organizacional é um tema amplamente debatido 

por estudiosos, de acordo com perspectivas diferenciadas (BASTOS; GODIN; LOIOLA, 

2004) e os desafios e as possibilidades inerentes a seu futuro (BITTENCOURT; AZEVEDO, 

2006). Para o presente trabalho, a aprendizagem organizacional será conceituada como um 

processo constante de aquisição e geração de novos conhecimentos, no contexto da 

organização (ANTONELLO, 2005), que se diferencia de organizações de aprendizagem, 

focada no aprendizado que reside nos resultados e nos indivíduos (SENGE, 1998). A 

aprendizagem organizacional estabelece como limite os estudos acadêmicos realizados quanto 

à aprendizagem  nas organizações e que, nesse momento, o foco da abordagem referente ao 

aprendizado organizacional será para relacioná-lo à criação do conhecimento organizacional 

(ANTONELLO, 2005; FERNANDES, 2008).  

Um aspecto a ser realçado é o preceituado pela IN/ CGU Nº 01, de 13/03/2003, que 

determina as auditorias subsequentes verificarem se as recomendações consignadas em 

auditoria anterior foram devidamente implementadas. Entretanto, carece ser observado como 

essa determinação vem sendo concretizada e é oportuno adotar, para esta análise, os 

fundamentos definidos pela teoria da criação do conhecimento organizacional da Nonaka e 

Takeuchi (1997). Percebe-se, então, que esse fato é uma oportunidade para a pesquisa, de 

modo que se busque analisar como os processos de auditoria interna vêm se transformando 

em fonte de informação para o conhecimento organizacional em uma IFES, portanto, é um 

tema motivador para a pesquisa inerente a esta dissertação. 

Diante disso, este trabalho suscita essa análise ao indicar a IFES a refletir sobre como 

essa técnica de controle pode fornecer informações para a tomada de decisão que impactam 

positivamente na gestão pública, nos aspectos relacionados ao orçamento, às finanças, ao 

patrimônio, à operação, à contabilidade e à finalidade, para atender aos princípios da 

legalidade, da legitimidade, da eficácia, da eficiência e da economicidade. Ao mesmo tempo, 

o estudo em questão pretende contribuir para a literatura relacionada aos temas de controle / 
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auditoria interna e a criação do conhecimento organizacional, ao analisar como os processos 

de auditoria interna governamental vêm se transformando em fonte de informação para o 

conhecimento organizacional, com base na teoria da criação do conhecimento organizacional.  

Face ao contexto exposto, o problema proposto para a pesquisa é: Como os processos 

de auditoria interna vêm se transformando em fonte de informação para o 

conhecimento organizacional em uma IFES? 

Nessa perspectiva, foram traçados os seguintes objetivos. 

 

1.2OBJETIVO GERAL 

 

Analisar como os processos de auditoria interna vêm se transformando em fonte de 

informação para o conhecimento organizacional em uma IFES. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

Identificar as recomendações incidentes nos relatórios das auditorias internas 

realizadas; 

Classificar as recomendações consignadas quanto ao seu tipo; 

Avaliar o volume das recomendações consignadas, para as auditorias internas 

realizadas; 

Averiguar a reincidência das recomendações, reportadas nos relatórios das auditorias 

internas realizadas, com base na identificação e classificação das recomendações incidentes; 

Verificar a relação existente entre a reincidência das recomendações, o conhecimento 

e aprendizado organizacionais. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O tema em questão está em destaque, diante da relevância que o conhecimento tem 

conquistado na atual conjuntura. Na sociedade do Século XXI, o conhecimento é cada vez 

mais público e compartilhado, o que tem demandado novas formas de gerir as instituições 

públicas (STEWART, 1998; DRUCKER, 1995). Por essa razão, deve ser compreendido no 

ambiente organizacional, nas diversas atividades desempenhadas, as quais podem contribuir 

para a melhoria da performance e para o alcance dos objetivos institucionais (CHOO, 2006). 
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Do ponto de vista do ambiente a ser estudado, o tema é considerado, a partir da IFES, 

objeto desta pesquisa. Isso é justificado pelo fato de a IFES em tela integrar a administração 

indireta brasileira e sujeitar-se aos controles constitucionais. Ressalte-se, ainda, que, com o 

intuito de se elevar o nível de transparência na gestão pública, requer-se a compreensão de 

como as atividades de controle externo e interno são realizadas e o reflexo delas no ambiente 

organizacional. Assim, conforme mencionado na CFRB de 1988, nos Art. 70 a 74, Seção IX, 

Capítulo I do Título IV, essa Instituição é passível de controle interno.  

Em consonância com a IN/ SFC Nº 01, de 06/04/2001, uma das técnicas de controle 

interno é a auditoria interna, que é planejada, executada e comunicada. Quanto à forma de 

comunicação, são emitidos relatórios onde são apresentadas as constatações de falhas, 

irregularidades, impropriedades, como também as recomendações, relacionadas a essas 

constatações, que são consignadas e devem ser verificadas pela auditoria subsequente, 

conforme é preceituado pela IN/ CGU Nº 01, de 13/ 03/ 2003.  

No que diz respeito às recomendações, tem-se a presença da natureza informacional, 

que pode gerar conhecimento organizacional, segundo Nonaka e Takeuchi (1997). Esse 

conhecimento organizacional pode ser alavancado pelo aprendizado organizacional e 

evidenciado no ciclo de conversão do conhecimento tácito-explícito na IFES pesquisada 

(ANTONELLO, 2005; FERNANDES, 2008; SILVA, 2004).  

Outro aspecto científico que enseja esta pesquisa é o fato de não ter sido efetuado 

estudo, no âmbito da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), voltado para analisar como os 

processos de auditoria interna vêm se transformando em fonte de informação para o 

conhecimento organizacional, no contexto dessa IFES, no período de 2001, ano em que foi 

publicada a IN/ SFC Nº 01 e que aborda a auditoria interna como uma das técnicas de 

controle interno, até 2011, de acordo com uma consulta realizada na Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD) dessa Universidade.  

Assim, diante desse espaço existente, essa é uma oportunidade de se abordar esse 

tema, partindo de conceitos definidos na teoria da criação do conhecimento organizacional. 

Nesse contexto, esta pesquisa oferece uma contribuição ao disponibilizar literatura 

relacionada aos temas de controle/auditoria interna, informação e criação do conhecimento 

organizacional e analisar como os processos de auditoria interna vêm se transformando em 

fonte de informação para o conhecimento organizacional, com base na teoria da criação do 

conhecimento organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), a partir de uma realidade 

profissional no contexto da IFES pesquisada.  
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Outro aspecto sobremaneira importante, sob a ótica social, que justifica esta pesquisa é 

o fato de discutir os controles internos na administração pública, ao expor suas classificações, 

conceitos, necessidade, obrigatoriedade e valor agregado, que oferecem para a sociedade e 

para esta pesquisa em uma IFES. Além disso, no âmbito do Poder Executivo Federal, esses 

controles internos podem ser efetuados pelas técnicas de fiscalização e auditoria. Esta última 

deve ser detalhada para evidenciar a sua contribuição para a gestão pública. Tal possibilidade 

de contribuição pode ser vislumbrada porquanto as auditorias internas propiciam o 

atendimento dos princípios definidos na CFRB de 1988 - legalidade, legitimidade, eficiência, 

eficácia e economicidade - contidos nos artigos 70 a 74 da Carta Magna.  

Outra justificativa social para o desenvolvimento desta pesquisa reside na 

possibilidade de conduzir a IFES a refletir como a auditoria interna pode impactar 

positivamente em sua gestão, nos aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial, operacional, 

contábil e finalístico.  

É oportuno ressaltar que esta pesquisa também  tem  interesse pessoal, uma vez que, 

no ano de 2011, a pesquisadora passou a integrar o quadro de servidores inseridos na 

Coordenação de Controle Interno da Instituição, mencionada neste estudo, setor responsável 

pelo planejamento, pela execução, pela comunicação e pelo monitoramento das auditorias 

internas realizadas. Esse fato ratifica que são necessários mais conhecimentos técnicos e 

acadêmicos sobre o tema e promove o liame entre a teoria e a realidade atual. Assim, a 

pesquisadora é conhecedora dessa oportunidade existente. Ao mesmo tempo, deve ser 

esclarecido que as auditorias internas do ano de 2011, período em que a pesquisadora se 

tornou servidora da Instituição pesquisada, não integraram o universo desta pesquisa, o que 

confere o caráter de impessoalidade necessário à concretização do trabalho.  

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

  

No que diz respeito à estrutura, esta dissertação está organizada em cinco capítulos.

 O primeiro contextualiza a pesquisa a ser realizada, expõe o problema existente, 

apresentam-se o objetivo geral e os objetivos específicos, além da justificativa. 

 No capítulo 2, tem-se o marco teórico que fundamenta a pesquisa, subdividido em 

quatro macrotemas: discussão sobre conhecimento organizacional, teoria da criação do 

conhecimento organizacional, o controle da administração pública no Brasil e as auditorias 

internas governamentais. Ressalta-se que esse capítulo é encerrado com a abordagem 
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conceitual de como as auditorias internas podem ser uma fonte de informação para o 

conhecimento organizacional em uma IFES. 

No capítulo 3, são feitas considerações acerca da metodologia adotada, incluindo a 

caracterização da pesquisa, a coleta e a análise dos dados. 

O capítulo 4 contém os resultados e as discussões dos dados, obtidos a partir da análise 

realizada, e subdividido por tipo de recomendação, área auditada e Unidades Gestoras 

recomendadas para cada área auditada.  

As considerações finais e as recomendações para estudos futuros, que emanaram desta 

pesquisa, foram contempladas no capítulo 5.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar uma discussão sobre o conhecimento 

organizacional; a teoria do conhecimento organizacional; o controle da Administração Pública 

no Brasil e as auditorias internas governamentais, com o intuito de embasar teoricamente a 

pesquisa. 

 

2.1 DISCUSSÃO SOBRE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Na sociedade do Século XXI, tempo e espaço têm sido objeto de discussão em uma 

nova mundialização. Eis que uma nova ordem geopolítica mundial foi estabelecida, após o 

término da guerra fria, no final da década de 80, quando a noção de espaço se modifica com a 

globalização, que incentiva um novo fluxo da informação, aumenta a comunicação e diminui 

as distâncias geográficas estabelecidas (BRENNAND; MEDEIROS, 2006).  

Ao mesmo tempo, o dinheiro deixou de ser o recurso mais importante para o 

desenvolvimento das organizações e das empresas. Com o desenvolvimento da tecnologia, de 

novos valores costumes, e com essa nova ordem geopolítica mundial, o conhecimento tem se 

consolidado como o recurso mais valioso (DRUCKER, 1995). É relevante mencionar que o 

conhecimento sempre teve o seu papel de destaque. Stewart (1998, p. 5) realçou esse aspecto 

ao explicitar que “o conhecimento sempre foi importante – não é à toa que somos homo 

sapiens, o homem que pensa”. Entretanto, a novidade reside no fato de reconhecer o 

conhecimento como mais importante do que no passado, além de ter se transformado em um 

bem público.  

Em decorrência disso, tem-se caracterizado a sociedade do Século XXI como a 

sociedade do conhecimento. Alinhado a esse conceito, Canto (2005, p. 86) diagnostica a 

sociedade intensiva do conhecimento por ser marcada pela complexidade e pela dinâmica das 

relações comerciais e humanas, incluindo os horizontes do conhecimento. Nesse mesmo 

direcionamento, Lévy e Authier (2000) abordam que, nessa sociedade do conhecimento, o 

saber é produzido continuamente e é público, pois perdeu o seu caráter especializado e está 

em construção, diante das diversas necessidades existentes. Essa percepção é resumida em 

três princípios estipulados pelo autor: cada um sabe, nunca se sabe tudo, o saber é da 

humanidade.  

O fato de considerar o conhecimento como um bem de grande valia impacta nos tipos 

de organizações e em sua gestão, como também na própria definição de conhecimento. 
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Quanto a essa definição, uma análise relacionada a esse aspecto será abordada no tópico 

seguinte.  

 

2.1.1 Definições de conhecimento organizacional 

 

A discussão acerca do conceito do conhecimento tem sido muito antiga, desde Platão e 

Aristóteles, além de diversos filósofos.  

Conhecimento é o “ato ou efeito de conhecer; faculdade de conhecer; ideia, noção, 

informação, notícia” (MICHAELIS, 2012). Para este estudo, não serão discutidas as inúmeras 

definições existentes para o conhecimento, mas será mantido o foco naquele que está 

relacionado à criação do conhecimento organizacional, por viabilizar ou resultar no 

desenvolvimento de novas competências, produtos ou serviços ou na melhoria de rotinas de 

trabalho na organização (CHOO, 2006). Por isso, apresentam-se alguns conceitos diretamente 

relacionados a esta pesquisa. Para Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63), é o “processo humano 

dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à verdade”. Outra definição é apresentada 

abaixo:  

 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é 
aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido 
não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas 
e normas organizacionais (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 6). 

 

Analisando as conceituações acima referenciadas, pode-se perceber que a trazida por 

Nonaka e Takeuchi (1997) é marcada pela ação e distancia-se da concepção da epistemologia 

tradicional, baseada na lógica formal. Corroborando o entendimento de Nonaka e Takeuchi 

(1997), Davenport e Prusak (2003) destacam que essa conceituação que propõem não é 

definitiva, porquanto é construída constantemente, e enumeram componentes básicos do 

conhecimento, relacionados no quadro a seguir: 
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Quadro 1 - Componentes básicos do conhecimento 

Componentes básicos  

do conhecimento 

Significado 

Experiência Percepção do que foi realizado com os indivíduos no passado, 

oferecendo uma visão histórica, o que pode ser captado em livros, 

cursos, treinamentos e aprendizado informal, entre outras formas. 

Verdade fundamental Compreensão do que funciona ou não 

Discernimento Julgamento de si mesmo e de situações, a partir do que é conhecido, 

aprimorando a resposta a novas situações e informações. 

Normas práticas Caminhos para resolução de novos problemas relacionados a outros 

previamente equacionados por trabalhadores que têm experiência 

(visão heurística). 

Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak, 2003. 

 

Como foram vistas algumas definições de conhecimento organizacional, é mister 

entender que o conhecimento não é sinônimo de dado nem de informação. Por isso, no 

próximo tópico, essa distinção, inerente à discussão proposta por esta pesquisa, será feita 

detalhadamente, de modo que seja aplicada ao contexto relacionado. 

 

2.1.1.1 Dados, informação e conhecimento 

 

Um aspecto relevante a ser comentado se refere à distinção entre dados, informação e 

conhecimento. Diversos têm sido os estudos que tratam dessa diferenciação. Um exemplo é o 

artigo escrito por Zins (2007), que traz à tona mais de 130 (cento e trinta) definições de dados, 

informação e conhecimento. Para a presente abordagem, será exposto o que Davenport e 

Prusak (2003), Tuomi (1999), Zins (2007), Nonaka e Takeuchi (1997) entendem por essa 

distinção.  

Davenport e Prusak (2003, p. 2-7) consideram que dados são apenas registros 

concatenados, que se reportam a determinada situação no passado, não têm significado e são 

insuficientes para ofertar julgamentos ou interpretações consistentes para uma tomada de 

decisão. Segundo esses mesmos autores, a informação, sinônimo de “dar forma”, diferencia-

se dos dados, visto que detém significado e pode ser interpretada como os dados aos quais o 

significado foi acrescido. Já o conhecimento deriva da informação, a partir do momento em 

que é transformado e autenticado pelos seres humanos e entre eles. Como se pode constatar, 

esses autores estabelecem uma hierarquia entre dados, informação e conhecimento.  
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Diferentemente é a visão de Tuomi (1999), uma vez que analisa a hierarquia reversa 

entre dados, informação e conhecimento e mostra que o dado só nasce a partir da informação, 

a qual só surge depois do conhecimento. A autora acrescenta que a relevância dessa teoria se 

aplica, principalmente, no desenvolvimento de sistemas informacionais, que são base para a 

gestão do conhecimento e a memória organizacional. Já Nonaka e Takeuchi (1997), além de 

se preocupar em distinguir conhecimento de informação, apontam as semelhanças existentes 

entre os termos. Quanto às diferenças, os autores deixam claro que o conhecimento se 

relaciona diretamente às crenças e aos compromissos e se refere também à atitude, à intenção, 

ou seja, à ação. A informação seria a base para se extrair o conhecimento. No que se refere à 

semelhança, tanto o conhecimento quanto a informação oferecem significado e são inerentes 

ao contexto onde ocorrem.  

Não se pode olvidar do artigo publicado por Zins (2007), que se reporta a mais de 130 

(cento e trinta) distinções entre dados (D), informação (I) e conhecimento (K). Esse autor 

sintetiza a sua compreensão quanto a essa diferenciação tanto sob a óptica do domínio 

subjetivo, por ser privado, quanto sob o domínio universal, por ser público e sinônimo de 

artefatos humanos. Sob a óptica subjetiva, os dados são estímulos sensoriais percebidos por 

nossos sentidos, a informação é o significado desse estímulo sensorial, e o conhecimento é o 

pensamento individual com base na crença justificada de que o achado individual é verdade.  

Segundo a óptica universal, os dados são representados por sinais empíricos, 

informação é um conjunto de sinais que representam o conhecimento empírico, e o 

conhecimento é o conjunto de sinais que representam o conhecimento (ou conteúdo), cuja 

crença individual acredita que são verdadeiros.  

Percebe-se, então, que há uma relação entre a distinção de Zins (2007), a de Davenport 

e de Prusak (2003) e a de Nonaka e Takeuchi (1997), visto que esses autores destacam a 

importância da crença individual na construção dos conceitos de informação e de 

conhecimento. Para a pesquisa em tela, entende-se a distinção entre informação e 

conhecimento defendida por Nonaka e Takeuchi (1997), em que o conhecimento é 

relacionado à ação e baseado em crenças e verdades individuais, a qual está diretamente 

relacionada à Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional. Some-se a isso o fato de 

que, para a informação resultar em conhecimento, é necessário que haja a devida 

comunicação. Essa abordagem será brevemente tratada no tópico seguinte.  
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2.1.1.2 Informação e comunicação 

 

 Como visto no tópico anterior, a informação são dados que detêm significado 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2003). Ocorre que, nos dias atuais, o fluxo dessas informações é 

extremamente rápido, ganhando relevância o processo de comunicação (CAVALCANTE; 

RIBEIRO; LOPES, 2009). Nesse sentido, Dias Filho e Nakagawa (2001) destacam a Teoria 

Matemática da Comunicação, utilizada em diversas áreas do conhecimento, como Economia, 

Psicologia, Biofísica e Contabilidade. Convém enfatizar que esta última área pode se valer 

dessa teoria para maximizar a comunicação das suas informações. Diante disso, é oportuno 

apresentar, brevemente, a Teoria Matemática da Comunicação, como forma de subsidiar o 

presente estudo, uma vez que o aprofundamento desses conceitos não se constitui como seu 

objetivo. 

 Em princípio, é preciso entender o significado do termo comunicar. Segundo o 

Dicionário Michaelis (2012), esse verbo é de origem latina "communicare" e significa fazer 

saber. Nesse sentido, a Teoria da Comunicação, elaborada por Claude Shannon (1948), foi 

desenvolvida em virtude de estudos relacionados à comunicação eletrônica, sob a óptica da 

Engenharia, e propõe um modelo composto por: 

 1) Fonte de informação - que produz uma mensagem ou uma sequência delas para 

serem comunicadas ao receptor;  

 2) Transmissor - que opera a mensagem de modo que possa produzir um sinal 

adequado a ser transmitido pelo canal; 

 3) Canal - meio usado para transmitir o sinal do transmissor ao receptor; 

 4) Receptor - o que reconstrói a mensagem a partir do sinal, realizando a operação de 

modo contrário à realizada pelo transmissor; 

 5) Destinatário - a quem a mensagem se destina. 

 

 Segundo Dias Filho (2000), os conceitos dessa Teoria consideram que a medida para 

se avaliar a eficiência da mensagem é o volume de informação assimilado, a partir do que é 

transmitido. Ou seja, quanto mais o destinatário compreende a mensagem transmitida por um 

canal, mais adequada é a comunicação. Em consonância com essa Teoria, Dias Filho e 

Nakagawa (2001) ressaltam que o importante não é a quantidade da informação, mas sua 

necessidade e o nível de compreensão a partir do qual ela pode ser entendida. 

 Como exemplo na área de Contabilidade, frisa-se que, ainda de acordo com esses 

mesmos autores, Dias Filho e Nakagawa (2001), pesquisas vêm sendo realizadas com o 
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objetivo de verificar até onde os usuários entendem o conteúdo das informações contábeis 

(como demonstrações contábeis, notas de auditoria e pareceres de auditores independentes), 

de modo que tais informações possam oferecer mais subsídios para a tomada de decisão.  

 Esse aspecto é sobremaneira relevante e é abordado por autores, dentre eles, Machado 

(2010), ao expor que, “mesmo devido às mudanças sofridas no decorrer do tempo, o objetivo 

fundamental da Contabilidade, de prestar informações a seus usuários para a tomada de 

decisão, permaneceu inalterado” (MACHADO, 2010, p. 50). Entretanto, é preciso que a 

informação contábil seja importante. Para isso, deve ser capaz de influenciar as decisões 

econômicas dos seus usuários e ajudá-los a avaliar o impacto de eventos passados, presentes 

ou futuros, confirmando ou corrigindo suas avaliações anteriores (SILVA; RODRIGUES, 

2010). 

 Levando em consideração esses usuários que, conforme Silva e Tristão (2008), podem 

ser gestores, autoridades fiscais, instituições financeiras, agências governamentais, 

organizações sem fins lucrativos, dentre outros, cada um é detentor de um tipo de necessidade 

e tem a expectativa de que essas informações possam contribuir para os seus objetivos. 

 Especialmente no que diz respeito aos usuários gestores, Silva e Tristão (2008) 

explicam que a informação contábil 

 

pode também ajudar a verificar se as decisões tomadas no passado estavam corretas, 
promovendo o aprendizado por meio de exames cometidos anteriormente; 
premiar os setores mais eficientes da empresa; auxiliar na determinação da política 
de preços; melhorar o processo produtivo; entre outros usos (SILVA; TRISTÃO, 
2008, p. 6, grifo nosso). 

 

 Relacionando essa exposição com o presente estudo, tem-se que,  na ótica da auditoria 

interna, as recomendações contidas nos relatórios das auditorias, entendidas como 

informações, podem ser utilizadas para gerar conhecimento organizacional, por meio da 

tomada de decisões. Contudo, para que isso ocorra, a comunicação precisa ser estabelecida. 

Nesse cenário, a Teoria Matemática da Comunicação de Shannon (1949) pode ser aplicada, 

visto que as constatações detectadas durante a auditoria são uma fonte para a recomendação 

contida nos relatórios; os auditores são os transmissores da mensagem; os relatórios são o 

canal da comunicação, e as Unidades Gestoras recomendadas, os receptores e destinatários da 

mensagem.  Nesse contexto, quando a mensagem parte do transmissor, por meio de um canal, 

chega ao receptor e ao destinatário, de forma que este último compreenda e interprete 

corretamente, configura-se o processo de comunicação.  
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 Assim, a partir da exposição apresentada, observa-se o quanto é importante os usuários 

compreenderem e interpretarem as recomendações, entendidas como informações, nos 

relatórios das auditorias internas, oriundas dos processos de auditoria interna, para o processo 

de tomada de decisão. Dessa forma, ficará caracterizada a comunicação, que contribuirá para 

que as auditorias internas sejam uma fonte de informação para o conhecimento 

organizacional. 

 Quanto ao conhecimento organizacional, destaca-se que pode ser visto sob óticas 

diferenciadas, a serem comentadas na próxima seção. 

 

2.1.2 Perspectivas do conhecimento organizacional 

 

O conhecimento pode ser visto sob prismas diferenciados e perspectivas 

singularizadas. Diante disso, serão apontadas algumas perspectivas pelas quais o 

conhecimento pode ser considerado, partindo da literatura estudada, a saber: como ativo, 

quanto ao foco, referente à sua criação e quanto a sua codificação.  

Considerando o conhecimento como um ativo, ressalta-se que tal abordagem não é 

uma novidade. A novidade reside no fato de se “reconhecer o conhecimento como ativo 

corporativo e entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo do mesmo cuidado dedicado à 

obtenção de outros ativos mais tangíveis” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 14-15). 

Portanto, gerir esse conhecimento, sinônimo de ativo intangível, passou a ser relevante. Nesse 

sentido, é oportuno entender o conceito de ativos intangíveis, que podem ser considerados 

como ligados tanto às informações quanto ao conhecimento, incluindo aspectos como o 

capital-humano, as patentes, as marcas comerciais, os direitos autorais, o know-how, os 

bancos de dados dos clientes, os centros de atendimento e de relacionamento com clientes, a 

capacidade de inovação, etc. (CANTO, 2005, p. 91).  

Esses ativos intangíveis requerem uma gestão baseada no conhecimento (ALAVI; 

LEIDNER, 2001), a qual postula que os serviços oriundos dos ativos intangíveis dependem de 

como eles são combinados e aplicados, englobando aspectos culturais, procedimentos, 

políticas, registros e as pessoas integrantes da organização. Por isso, é apontado como a 

tecnologia da informação (TI) pode ter relevância por propiciar mecanismos para organizar, 

robustecer e compartilhar conhecimento, tanto no âmbito interno quanto no externo às 

organizações. Com base nessa exposição, pode-se inferir que tais compartilhamentos são 

inerentes a uma parcela significativa das organizações na atual sociedade do conhecimento. 
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A segunda perspectiva a ser abordada está associada ao foco conferido ao 

conhecimento, em consonância com Alavi e Leidner (2001). Se o conhecimento for 

considerado como um objeto ou como uma condição de acesso à informação, o foco está na 

construção e no armazenamento do conhecimento; se o foco for entendê-lo como um 

processo, o alvo será o fluxo, a criação, o compartilhamento e a disseminação do 

conhecimento; e, caso a perspectiva esteja voltada para a capacidade, o direcionamento do 

conhecimento será na construção de competências essenciais, vantagem estratégica do know-

how e da criação do capital intelectual.  

A terceira perspectiva será estabelecida em virtude da criação do conhecimento, 

conforme Nonaka e Takeuchi (1997), que pode ser considerada tanto sob o aspecto ontológico 

quanto epistemológico. A ontologia trata dos níveis das entidades criadoras do conhecimento, 

a saber: individual, grupal, organizacional e interorganizacional. Em relação ao aspecto 

epistemológico, é imprescindível entender e distinguir o conhecimento tácito do explícito. 

Nesse direcionamento, destaca-se a abordagem de conhecimento tácito, a respeito da 

qual Polanyi assim se expressa: 

 

é pessoal, por envolver a personalidade de quem detém o conhecimento (...). O ato 
de conhecer exercita um julgamento pessoal em relação a uma realidade externa, um 
aspecto para o qual está buscando aprender [...]. Você não pode formalizar o 
comprometimento [...] (POLANYI, 1966, p. 25, tradução nossa). 

 

Como é possível reconhecer, o caráter pessoal, específico, de difícil formalização e 

comunicação do conhecimento tácito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Nesse sentido, Silva 

(2004), concordando com Nonaka, Takeuchi (1997) e com Choo (2006), expõe que o 

conhecimento tácito é subjetivo, inerente às habilidades de uma pessoa, não facilmente 

formalizado e transferido, e pode ser sinônimo do conhecimento implícito. 

Choo (2006) apresenta o conhecimento comum, que tem um caráter tácito, uma vez 

que está disseminado e compartilhado entre muitos colaboradores que interagem no ambiente 

organizacional (SILVA, 2004), e elucida que uma das consequências do compartilhamento do 

conhecimento é o surgimento de comunidades da prática, onde existe a troca de experiências 

relacionadas às práticas, às aprendizagens, aos trabalhos e às inovações. Nessa linha, o artigo 

escrito por Grotto (2008) destaca que as organizações podem adotar estratégias específicas 

para fomentar essas comunidades, estimulando-as informal e formalmente, aqui, 

respectivamente, exemplificadas por meio de feiras do conhecimento e elaboração de 
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manuais. Quanto ao conhecimento explícito, é o que é facilmente exteriorizado, transmissível 

em linguagem formal e sistemática (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

Os formatos tácitos e explícitos do conhecimento podem ter facilitadores do trabalho. 

Como facilitadores do formato tácito, Silva (2004) menciona as redes de trabalho, a 

capacidade criativa e a capacidade de aprendizagem individual de cada um. As redes de 

trabalho, ou comunidades de prática, propiciam um link entre as pessoas mais experientes e o 

grupo, com a ampla troca de conhecimento tácito. A capacidade criativa se refere à presença 

dos talentos individuais e da motivação, como fatores fomentadores da criatividade e da 

inovação.  

No que tange aos facilitadores do formato explícito do conhecimento, Silva (2004) 

enumera a capacidade de construção das lições aprendidas, integrantes da memória 

organizacional, e a preocupação com as formas de melhor agrupar os conhecimentos 

organizacionais. Cabe ressaltar que TI pode contribuir significativamente nesse sentido, uma 

vez que os seus recursos, desde que estejam adequados à realidade organizacional, podem 

otimizar a externalização, a internalização e a combinação do conhecimento explícito. 

A quarta perspectiva a ser destacada, de acordo com Boisot (1995), considera o 

conhecimento organizacional conforme as formas de codificação e disseminação, a saber: 

privado, codificado e não disseminado; público, codificado e disseminado; pessoal, não 

codificado e não disseminado; e de senso comum, não codificado e disseminado.  

Sublinha-se que a abordagem de Boisot (1995) contribuirá para a diferenciação do 

conhecimento por Choo (2006), que fará a classificação dos conhecimentos no mesmo 

direcionamento de Nonaka e Takeuchi (1997), ratificando que são considerados 

interdependentes. Assim, o conhecimento tácito é inerente à pessoa e de difícil externalização, 

e o explícito é o que pode ser facilmente expressado, comunicado e difundido. Choo (2006) 

ainda agrega o conhecimento cultural, que não é codificado, mas amplamente divulgado, o 

qual contribui para a percepção, a explicação, a avaliação e a construção da realidade.  

Para esta pesquisa, a perspectiva sobre qual conhecimento será estudado está em 

conformidade com Nonaka e Takeuchi (1997), visto que esmiuçará a mobilização e a 

conversão dos conhecimentos tácito e explícito, no âmbito organizacional, porque essa 

mobilização e conversão são a base para a teoria da criação do conhecimento organizacional, 

discutida a seguir. 
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2.2 TEORIA DA CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Como visto no tópico anterior, o conhecimento organizacional pode ser amplificado e 

criado pelas dinâmicas de conversão do conhecimento tácito para explícito e transferência do 

conhecimento individual para o grupo e da organização para outras organizações.  

Esse entendimento está conforme o conceito de criação do conhecimento 

organizacional por Nonaka e Takeuchi (1997, p. 65), que o definem como “um processo que 

amplifica organizacionalmente o conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-os 

como parte da rede de conhecimento da organização”.  

Acrescente-se a isso o fato de que a conversão do conhecimento é uma fonte para a 

construção do conhecimento, que 

 

é conseguida quando se reconhece o relacionamento sinérgico entre o conhecimento 
tácito e o conhecimento explícito dentro de uma organização, e quanto são 
elaborados processos sociais capazes de criar novos conhecimentos, por meio da 
conversão do conhecimento tácito em explícito (CHOO, 2006, p. 36). 

 

Destaca-se a preocupação de Choo (2006), ao expressar que, caso os conhecimentos 

individuais permaneçam apenas interiorizados, podem se constituir em limitadores do 

conhecimento organizacional, pelo fato de o conhecimento poder ser um dos propulsores da 

inovação, gerando vantagem competitiva e impactando na sobrevivência da organização. 

É oportuno considerar a teoria da criação do conhecimento, conforme Leonard-Barton 

(1995). A autora identifica quatro principais atividades realizadas no curso do 

desenvolvimento de novos produtos e os processos por meio dos quais a organização constrói 

conhecimento, que são: solução criativa e compartilhada dos problemas, implementação e 

integração de novas metodologias e ferramentas, experimentação e prototipagem e importação 

do conhecimento. Essa vertente está alinhada à abordagem dos processos de criação de 

conhecimento, elaborada por Nonaka e Takeuchi (1997). 

Esses últimos autores explicam e ratificam que o conhecimentos tácito e o explícito se 

complementam e podem ser convertidos de quatro maneiras: por meio da socialização, da 

externalização, da combinação e da internalização. A interação desses modos de conversão 

produz o espiral do conhecimento. 

A socialização é o processo de conversão do conhecimento tácito em tácito. É 

marcado pela troca de experiências por meio da linguagem, da observação, da imitação, da 
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prática (GROTTO, 2008), do brainstorming, de insights e de trabalho mestre-aprendiz 

(SILVA, 2004). 

A externalização “é um processo de conhecimento perfeito, na medida em que o 

conhecimento tácito se torna explícito, na forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses 

ou modelos” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 71). É considerada por Nonaka e Takeuchi 

(1997) como a chave para a criação do conhecimento organizacional, por possibilitar novas 

definições, conceitos e padrões, a partir do conhecimento subjetivo e pessoal - o 

conhecimento tácito. Entretanto, nem todos os conhecimentos tácitos são de fácil codificação 

e formalização (POLANYI, 1966), portanto, é um desafio para as organizações promoverem e 

incentivarem esse tipo de conversão do conhecimento. Pode ser exemplificado por meio de 

planilhas, textos, imagens, regras, relatos orais e filmes (SILVA, 2004), além de 

procedimentos e rotinas. 

A combinação é um processo que consiste em se converter o conhecimento explícito 

em explícito. A combinação pode ocorrer através de documentos, reuniões, conversas por 

telefone ou por sistemas informatizados (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 75). 

A última forma de conversão do conhecimento é a internalização, definida como a 

conversão do conhecimento explícito para o tácito. Nonaka e Takeuchi (1997) destacam que a 

internalização pode ocorrer tanto por meio de documentos, que facilitam a compreensão das 

experiências, quanto de reexperimentações de situações vividas por outras pessoas (práticas e 

lições aprendidas). Silva (2004) destaca que esse tipo de conversão do conhecimento está 

intimamente ligado à aprendizagem organizacional, alinhado ao previamente exposto por 

Nonaka e Takeuchi (1997).  

A Figura 1 sintetiza as formas de conversão do conhecimento anteriormente elencadas: 

 

Figura 1 – Coding Dojo na criação do conhecimento 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Davidson, 2010. 
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2.2.1 Condições e etapas para a criação do conhecimento organizacional 

 

Discutidas as formas de conversão do conhecimento, tem-se que a interação dessas 

formas produz o espiral do conhecimento (NONAKA; TAKECUHI, 1997, p.103). Conforme 

colocado pelos autores, cinco condições organizacionais podem favorecer essa conversão – a 

intenção, a flutuação/o caos criativo, a autonomia, a redundância e a variedade de requisitos. 

A intenção é o foco da organização em atender aos seus objetivos, possibilita que a 

veracidade do conhecimento seja avaliada na prática e viabiliza para que a organização 

conduza o indivíduo na mesma direção do objetivo coletivo; a flutuação/o caos criativo ocorre 

mediante a interação inter e intra organizacional, de modo que resulte em novas fontes para a 

melhoria de seus conhecimentos; a autonomia é uma forma de os indivíduos agirem por si 

mesmos e criarem novos conhecimentos; a redundância está ligada às informações 

organizacionais existentes que superam a atuação operacional e passam a ser uma “mola 

propulsora” para novos conhecimentos; por fim, a variedade de requisitos refere-se à 

facilidade e à agilidade no acesso à informação, para que o ambiente interno esteja preparado 

para lidar com o externo. 

Um aspecto que merece ser considerado diz respeito às fases de criação do 

conhecimento organizacional, que Nonaka e Takeuchi (1997) classificam em: 

compartilhamento do conhecimento tácito, criação de conceitos, justificação de conceitos, 

construção de um arquétipo e difusão interativa do conhecimento. 

Prosseguindo com as etapas da criação do conhecimento organizacional, tem-se que 

ocorre, inicialmente, com o compartilhamento do conhecimento tácito, com a socialização; a 

criação de conceitos, representada pela externalização; a justificação dos conceitos na 

interiorização, em que a organização ratificará ou não se o novo conceito será seguido; a 

construção de um arquétipo, por meio do qual os conceitos serão convertidos em modelos; e a 

difusão interativa do conhecimento, marcada pelo compartilhamento do conhecimento intra e 

inter organizacional. Essas duas últimas etapas são integrantes da combinação (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

Após a abordagem relacionada às condições facilitadoras e às etapas do conhecimento 

organizacional, os conceitos elencados são resumidos na Figura a seguir: 
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Figura 2 – Fases do processo de criação do conhecimento organizacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997. 
 

Uma análise a ser agregada é a que articula a relação entre conhecimento e 

aprendizado organizacional, visto que essa aprendizagem tem uma de suas vertentes 

relacionada à teoria da criação do conhecimento (ANTONELLO, 2005; NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). Esse detalhamento será apontado no tópico seguinte.  

 

2.2.2 O conhecimento nas organizações alavancado pelo aprendizado organizacional 

 

O conhecimento organizacional criado pode ser considerado como um aprendizado 

(ANTONELLO, 2005; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SILVA, 2004). As organizações têm 

aprendido com suas práticas, seus clientes, concorrentes e com outras organizações 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997; STEWART, 1998). Por isso, devem aprender a criar 

conhecimento para que possam melhorar suas atividades, desenvolver novas aplicações com 

base em seus sucessos e inovação contínua como um processo organizado (DRUCKER, 

1995).  

Para que se possa aprender, é necessário observar uma atividade, conhecer os 

objetivos e entender as causas que ensejam desvios (CANTO, 2005). Além disso, esse 

aprender é contínuo, pois é inerente à dinâmica atual (DELCIN, 2005). Assim, é relevante 

entender o conceito de aprendizagem que, conforme Fleury e Fleury (1997, p. 18), “é um 

processo de mudança, resultante de experiência prática anterior, que pode vir, ou não, a 
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manifestar-se em uma mudança perceptível de comportamento”. Esse processo de 

aprendizagem é caracterizado por ser um espaço aberto, formado por conhecimentos que 

surgem do entrelaçamento de ações, exploração, investigação e construção de forma coletiva 

e/ou individual (PEREIRA, 2005).  

Na conjuntura atual, muitos têm sido os debates e os enfoques por meio dos quais a 

aprendizagem tem sido abordada. Bittencourt e Azevedo (2006) enumeram as diversas 

discussões que vêm sendo realizadas sobre essa temática, ao examinar a problemática e os 

desafios relacionados à aprendizagem organizacional, e referem que é um tema complexo e 

passível de diversas interpretações. Nesse sentido, Antonello (2005, p. 18) ressalta que: “[...] 

abordar o tema sobre aprendizagem organizacional implica procurar compreender como as 

pessoas, individual e coletivamente, decidem e agem ao se defrontarem com os desafios 

cotidianos que se impõem em suas atividades de trabalho”. 

A aprendizagem pode ocorrer em diversos níveis, como individual, coletivo e 

organizacional (ANTONELLO, 2005; CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; FLEURY; 

FLEURY, 1997). Para o presente estudo, são trazidas definições e conceituações, com base no 

apanhado na literatura acadêmica, a fim de abordar como a aprendizagem organizacional pode 

alavancar o conhecimento nas organizações.  

 

2.2.2.1 Aprendizagem individual, grupal e organizacional 

 

A aprendizagem individual é inerente à pessoa e, segundo Fleury e Fleury (1997), 

pode ser diferenciada entre o processo de aprendizagem interior e as respostas emitidas pelos 

indivíduos, que podem ser observáveis e mensuráveis. Do ponto de vista organizacional, esses 

autores enunciam que a aprendizagem envolve tanto a elaboração de novos mapas cognitivos, 

que facilitam a compreensão do que está ocorrendo em seu ambiente externo e interno, quanto 

novos comportamentos que comprovam a efetividade do aprendizado. 

Crossan, Lane e White (1999) consideram que o aprendizado ocorre no nível 

individual, de grupo e organizacional, de forma consciente e como um processo analítico. 

Tais autores consideram a aprendizagem sob a perspectiva dos 4Is - intuição e interpretação 

para o aprendizado individual, integração para o grupo e institucionalização para nível 

organizacional. Eles entendem que o aprendizado individual é permeado pela intuição, a qual 

se origina de experiências, imagens e metáforas e é concebida como um processo 

subconsciente que desenvolve insights, e pela interpretação, a partir de elementos conscientes 
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do processo de aprendizagem individual, oriunda da linguagem, de mapas cognitivos, de 

diálogos e de conversas. 

À medida que o processo de interpretação da aprendizagem individual penetra o 

trabalho em grupo, esse processo se torna integrativo e proporciona um entendimento 

compartilhado do que é possível, em que ocorre a interação. Dessa forma, o processo 

integrativo surge do entendimento compartilhado, dos ajustes mútuos e dos sistemas 

interativos. Nesse caso, observa-se o aprendizado em grupo. 

Já o aprendizado organizacional relaciona-se ao processo de institucionalização, visto 

que considera esse aprendizado a partir dos indivíduos ou do grupo. O pressuposto desse 

entendimento consiste em considerar que as organizações são mais que uma coleção de 

indivíduos, e o aprendizado organizacional é diferente de uma mera soma do aprendizado dos 

seus membros. Embora indivíduos se vinculem e desvinculem das organizações, o 

aprendizado organizacional permanece, posto que o aprendizado está presente em sistemas, 

estruturas, estratégias, rotinas e práticas organizacionais. A fonte desse aprendizado são as 

rotinas, os sistemas, as regras e os procedimentos. 

Para Antonello (2005), a aprendizagem individual é relevante para se compreender o 

aprendizado organizacional, mas não é suficiente para explicar o contexto ao qual as 

organizações pertencem. Por isso considera a aprendizagem organizacional como  

 

um processo contínuo de apropriação e geração de novos conhecimentos nos níveis 
individual, grupal e organizacional, envolvendo todas as formas de aprendizagem — 
formais e informais — no contexto organizacional, alicerçado em uma dinâmica de 
reflexão e ação sobre as situações problema e voltado para o desenvolvimento de 
competências gerenciais (ANTONELLO, 2005, p. 27).  

 

Como pode ser visto, a organização tem condições e capacidade de aprender com os 

indivíduos e, ao mesmo tempo, influenciá-los.  

A aprendizagem organizacional pode ser dividida em dois grupos. Essa diferenciação 

será objeto do próximo tópico. 

 

2.2.2.2 Aprendizagem organizacional e organizações de aprendizagem 

 

Antonello (2005, p.14) assevera que a aprendizagem organizacional pode ser 

considerada sob uma perspectiva prescritiva, elaborada por consultores organizacionais e 

focada em como a organização deve fazer; e sob a perspectiva analítica, estudada pelos 

acadêmicos e que visa compreender como as organizações aprendem. 
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Alinhados a esse entendimento, Nickel e Coser (2007) agregam que a perspectiva 

direcionada a estudar como as organizações aprendem é entendida como aprendizagem 

organizacional em si, caracterizada como processo. Ao contrário, a perspectiva que esmiúça 

como as organizações deveriam aprender trata a aprendizagem como um produto, 

considerando esse conceito relacionado às organizações de aprendizagem.  

Dentre os autores que tratam das organizações de aprendizagem, Senge (1998) se 

destaca com a sua obra “A Quinta Disciplina”, em que ele concebe as organizações de 

aprendizagem como aquelas em que as pessoas colocam objetivos mais altos, aprendem a 

criar resultados desejados e a usarem novos e elevados padrões de raciocínio e são 

continuamente conduzidas a aprender em grupo. Como se pode ver, o foco reside nos 

resultados e nos indivíduos. 

Para se caracterizarem como organizações de aprendizagem, Senge (1998) aponta que 

cinco disciplinas devem ser desenvolvidas, a saber: 

- Domínio pessoal ou autoconhecimento, por meio do qual as pessoas focam esforços 

e enxergam a realidade mais objetivamente, de modo que aprendam mais e aprofundem suas 

metas;  

- Modelos mentais - são as ideias, os conceitos e a imagem que impactam na visão de 

mundo e nas ações das pessoas; 

- Visões partilhadas - os objetivos organizacionais devem ser enxergados por todos de 

forma legítima e concreta, levando a uma maior dedicação e empenho das pessoas, que 

consideram o objetivo da organização como seus e resulta na construção da visão 

compartilhada, contribuindo para o sucesso organizacional; 

- Aprendizagem em grupo - caracterizada pela capacidade dos membros sugerirem, 

participando da lógica comum e da resolução dos problemas, além de conduzirem a 

capacidade para uma ação coordenada; 

- Pensamento sistêmico - integra todas as disciplinas já mencionadas e se constitui em 

um modelo conceitual formado por instrumentos e conhecimentos destinados a melhorar o 

processo de aprendizagem e sinalizar oportunidades de aperfeiçoamento. É fundamental para 

conciliar teoria e prática. 

Ressalte-se, entretanto, que esses conceitos de aprendizagem organizacional e de 

organizações que aprendem ainda deixam espaços (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; 

ANTONELLO, 2005). Nonaka e Takeuchi esclarecem que as teorias de aprendizagem não 

abordam a visão de que conhecimento constitui aprendizado, porquanto estão focadas no 
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aprendizado individual, e consideram o aprendizado apenas a partir de experiências passadas, 

sem abordar a criação do conhecimento organizacional.  

Destaque-se que alguns autores pátrios, depois de Nonaka e Takeuchi (1997), como 

Silva (2004), Antonello (2005) e Fernandes (2008), têm oportunamente apontado e/ou 

estudado a relação entre aprendizado organizacional e conhecimento, conforme será visto a 

seguir. 

 

2.2.2.3 Aprendizagem organizacional alavancando a criação do conhecimento 

organizacional 

 

Antonello (2005) revisou a literatura e apontou seis focos ou ênfases relacionados à 

aprendizagem organizacional: socialização da aprendizagem individual, processo-sistema, 

cultura, gestão do conhecimento, melhoria contínua e inovação, que estão envolvidos por uma 

perspectiva mais ampla da noção de mudança. Em especial, merecem destaque os focos 

relacionados à socialização da aprendizagem individual e à gestão do conhecimento. 

Referente à socialização da aprendizagem individual, pode-se relacionar à conversão 

do conhecimento tácito-tácito, que Nonaka e Takeuchi (1997) entendem como socialização, 

posto que, nesse processo, o indivíduo interage com os seus pares, o que se configura como 

socialização da aprendizagem individual. 

Quanto à gestão do conhecimento, Antonello (2005) indica que a aquisição de 

conhecimento está relacionada à aprendizagem, visto que a aprendizagem organizacional 

precisa adquirir compreensão, experiência, técnicas e práticas, que podem ser novas para a 

organização e que constituem a aquisição de conhecimento. Em adição, a autora sublinha que 

a relação entre aprendizagem e conhecimento é muito próxima e que apenas recentemente 

essa ponte tem sido estabelecida.  

Nesse sentido, Fernandes (2008, p. 114-115) explica: 

 

Para evidenciar como a aprendizagem torna possível a alavancagem do 
conhecimento, é necessário o entendimento do ciclo de gerenciamento do 
conhecimento [...] O papel do ciclo do gerenciamento passa justamente por 
explicitar o conhecimento tácito, até alavancá-lo por meio da transmissão e da 
armazenagem dentro da organização e, enfim, propiciar a absorção desse 
conhecimento pelas pessoas na organização para que ele se torne tácito novamente. 
Esse processo é possível por meio da aprendizagem. 
 

Como já estudado na seção 2.2 deste trabalho, os processos de conversão do 

conhecimento tácito e explícito são a socialização (tácito-tácito), a externalização (tácito-
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explícito), a combinação (explícito-explícito) e a internalização (explícito-tácito). Alguns 

exemplos de como essa aprendizagem alavanca o conhecimento organizacional são elencados 

adiante. 

Na socialização, a aprendizagem pode propiciar o conhecimento através do diálogo, da 

observação, da imitação e da prática de experiências na organização, como também 

interorganizações (FERNANDES, 2008). É oportuno ressaltar que essa socialização pode ser 

considerada a representação do aprendizado organizacional, por surgir da interação do 

indivíduo com os seus pares de trabalho, evidenciando a existência da socialização da 

aprendizagem individual (ANTONELLO, 2005, p. 18-19). 

Quanto à externalização, os processos de aprendizagem visualizados no conhecimento 

se relacionam ao conhecimento individual, em diversas áreas, ao permitir que conceitos 

abstratos estabeleçam relações e comparações com modelos concretos e operacionalizáveis. 

Concernente à combinação, “a aprendizagem aparece quando os indivíduos aprendem 

a sistematizar, padronizar e armazenar o conhecimento adquirido, facilitando dessa forma sua 

externalização” (FERNANDES, 2008, p. 146). Como exemplos, são citadas conversas ao 

telefone, documentos, redes de computadores, reuniões para combinar conhecimentos 

diversos, treinamentos e programas de capacitação. 

No que diz respeito à internalização, está “intimamente ligada ao processo de 

aprendizado organizacional” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 68). Nesse mesmo 

direcionamento, Silva (2004) ressalta que esse tipo de conversão também é abordado pelas 

teorias ligadas à aprendizagem organizacional.  

Fernandes (2008) destaca a importância da documentação para essa aprendizagem, 

visto que ajudará as pessoas a absorverem esse conhecimento e a aumentar o seu 

conhecimento tácito, além de se constituir uma forma de registro de conhecimento explícito.  

Além desse exemplo referente à internalização, agregam-se as experiências vividas por 

outras pessoas, as lições aprendidas com base em experiências anteriores, aprender fazendo e 

comunidades de prática (onde os indivíduos se reúnem e interagem para criar, compartilhar, 

armazenar e disseminar e conhecimento).  

No próximo tópico, será efetuada a abordagem teórica relacionada à técnica de 

controle, a auditoria interna, sobre a qual esta pesquisa será realizada. Isso é possível pelo fato 

de se pretender analisar como os processos das auditorias internas, como uma das técnicas de 

controle interno, vêm se transformado em fonte de informação para o conhecimento 

organizacional em uma IFES. 
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2.3 O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

Inicialmente, é necessário que se compreenda o significado do termo controle que, 

segundo Guerra (2005, p. 89-90), surgiu na língua portuguesa, em 1922, como um sinônimo 

de monitorização, acompanhamento e fiscalização. Do ponto de vista jurídico, surge em 1941, 

na obra de Seabra Fagundes, “Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 

Referindo-se ao conceito de controle da administração pública, pode ser entendido 

como “a possibilidade de verificação, inspeção, exame, pela própria Administração, por 

outros Poderes ou por qualquer cidadão, da efetiva correção na conduta gerencial de um 

Poder, órgão ou autoridade, no escopo de garantir atuação conforme aos modelos desejados e 

anteriormente planejados, gerando uma aferição sistemática“ (GUERRA, 2005, p. 90). 

Corroborando esse conceito, Di Pietro (2009, p. 724) menciona que a finalidade do controle é 

a de alinhar a atuação administrativa com os princípios constitucionais e administrativos.  

Para se entender bem mais o controle da administração pública no Brasil, é mister 

entender as espécies de controle. Seguindo a classificação de Di Pietro (2009, p. 725-726), a 

qual está alinhada ao entendimento de Guerra (2005, p. 89-101), os critérios de classificação 

das espécies de controle podem ser quanto ao órgão que exerce o controle, quanto ao 

momento em que ele é efetuado, quanto à sua extensão e quanto à localização do órgão 

controlador. 

Quanto ao órgão que exerce o controle, pode ser administrativo, legislativo ou judicial. 

O controle administrativo é o realizado pela própria Administração, que abrange a 

Administração Direta e Indireta, decorrente do poder de autotutela da Administração para 

fiscalizar e corrigir os seus atos, no que tange à legalidade e ao mérito, por iniciativa ou 

provocação. O controle legislativo é o exercido sob a Administração Pública, nos moldes do 

que dispõe a CFRB de 1988, em seus artigos 70 a 75, realizado pelos mandatários do povo, e 

pode ser o político, quando os membros do Poder Legislativo o realizam diretamente, 

mediante os seus órgãos (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmara de 

Vereadores) ou financeiro (quando efetuado por órgãos especializados, como os Tribunais de 

Contas, destinados a exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e 

patrimonial). No que se refere ao Controle Judicial, é de competência exclusiva do Poder 

Judiciário e recai sobre a legalidade e a moralidade dos atos administrativos praticados pelos 

demais Poderes. Na Carta Magna, o Controle Judicial consta, em seu art. 5.º, na forma de 

remédios constitucionais, com destaque para o habeas corpus, o habeas data, o mandado de 

injunção, o mandado de segurança, a ação popular e a ação civil pública. 
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Em se tratando do critério que aborda o momento em que se efetua o controle, 

observam-se o controle prévio, a priori ou preventivo, que objetiva impedir a prática de ato 

ilegal ou avesso ao interesse público; o controle concomitante, que ocorre no momento em 

que o ato administrativo é praticado; e o controle posterior, efetuado após a prática do ato 

administrativo para revê-lo, corrigi-lo, ou desfazê-lo, utilizando-se de instrumentos como a 

aprovação, a homologação, a anulação, a revogação e a convalidação (DI PIETRO, 2009, p. 

726). 

Quanto à extensão, o controle pode ser de legalidade, exercido pelos três Poderes, e 

focado  a examinar o atendimento dos atos praticados aos preceitos legais; ou de mérito, 

exercido pela própria Administração e, limitadamente, ao Poder Legislativo, determinado a 

verificar se o resultado almejado pelo ato praticado foi possibilitado pela atividade 

administrativa, frente à conveniência e à oportunidade da Administração. 

No que se refere à localização do órgão controlador, o controle poderá ser externo ou 

interno. O primeiro é realizado pelo Poder Legislativo, com o apoio do Tribunal de Contas da 

União, atendendo ao disposto no Art. 71, da CFRB de 1988. O controle interno é o realizado 

pelos Poderes em seus próprios atos administrativos praticados, segundo Di Pietro (2009, p. 

726). Meirelles (2008, p. 674) esmiúça esse conceito, ratificando a compreensão de que tal 

controle cabe tanto a entidades quanto a órgãos administrativos, cuja responsabilidade recai 

sobre o ato administrativo realizado. 

Sob o ponto de vista de Guerra (2005), “o controle interno, a seu turno, é 

especialização do controle administrativo ou executivo, poder de fiscalização e controle 

exercido pela própria Administração pública sobre seus atos, decorrente do poder de 

autotutela” (GUERRA, 2005, p. 262). Em consonância com esse autor (2005, p. 264), realça-

se que o controle interno se submete aos princípios constitucionais elencados no caput do Art. 

70 e no inciso II do Art. 74 da CFRB de1988, a saber: legalidade, legitimidade, 

economicidade (Art. 70), eficácia e eficiência (Art. 74). 

Sobre o princípio da legalidade, Bulos (2007, p.794) esclarece que, para a 

Administração Pública, tal princípio estabelece que “o administrador público só pode agir 

com base naquilo que estiver expresso na lei formal e material”. Tal conceito reforça que a 

Administração Pública só pode estabelecer o que a lei lhe permite, o que ratifica o efeito 

vinculante desse princípio. 

Abordando o princípio da legitimidade, os ensinamento de Guerra (2005, p. 265) 

merecem destaque, visto que esse princípio pode ser considerado como presunção de 

legalidade e, “no que tange ao exercício do procedimento de auditoria governamental, visa 
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observar se o administrador público, na totalidade de suas ações administrativas, 

orçamentárias, financeiras, contábeis, sujeitou-se, além do cumprimento das normas, leis e 

regulamentos que se lhe impunha submeter, aos fins inicialmente previstos à motivação 

oferecida para a execução do ato”. 

O último princípio apresentado no caput do Art. 70 é o da economicidade, que 

também é abordado por Guerra (2005, p. 265) e pode ser compreendido como o dispêndio dos 

recursos públicos com parcimônia e moderação, de modo que possam ser usados na 

quantidade devida, para a consecução do interesse público. Em suma, reza que a relação 

custo/benefício deve ser observada. 

Quanto aos princípios referidos no Art. 74, citam-se o da eficácia e da eficiência. O 

princípio da eficácia está diretamente voltado para observar a relação entre o planejado e o 

realizado (para projetos, programas ou atividades governamentais), com base nas metas 

preestabelecidas. O princípio da eficiência - o mais atual da função administrativa e também 

citado no Art. 37 caput da CFRB de 1988 - busca resultados positivos proporcionados pelos 

serviços públicos, de forma que os administrados se sintam satisfeitos, mediante ações de 

agentes públicos, dotados de presteza, rendimento funcional e responsabilidade (BULOS, 

2007, p. 798). 

É importante ressaltar que a base constitucional para o controle interno atuar está 

compreendida no art. 31 da Carta Maior, para a esfera municipal, e, para a esfera federal, no 

art. 74 da CFRB, Seção IX, Capítulo I do Título IV, cujo caput e incisos estão adiante 

transcritos: 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

O Art. 74 da CFRB de 1988 apresenta os objetivos do controle interno, em que merece 

destaque o papel de apoio que esse controle realiza para o controle externo. Além disso, esse 

mesmo dispositivo aponta, em seu §1.o, que, se o responsável pelo controle interno, ao 

detectar irregularidade ou ilegalidade, não comunicar ao Tribunal de Contas, será 

responsabilizado solidariamente. Em seu §2.o, menciona que qualquer cidadão, partido 
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político, associação ou sindicato legítimos têm legitimidade para efetuar denúncias de 

irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas da União. 

Um aspecto relevante é que, embora a CFRB de 1988 determine a existência e atuação 

dos controles externo e interno, nos Arts. 70 a 74, Seção IX, Capítulo I do Título IV, e tenha 

recepcionado preceitos anteriores relacionados às atribuições do Controle Interno, de acordo 

com a Lei 4320/64, nos Arts.76 a 80, Seção Segunda, Título VIII, Capítulo II, percebe-se que, 

exclusivamente para o controle interno, a Carta Maior não determina uma forma, o “modus 

operandi” para o seu exercício. 

Diante desse espaço existente, o Poder Executivo, na esfera federal, sancionou Leis, 

Decretos e Instruções Normativas (IN), destinadas a regulamentar a atividade do Controle 

Interno, tal como sintetizadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 2- Dispositivos legais referentes ao controle interno no Poder Executivo Federal 

Legislação Objetivo Data 

Lei 10.180 Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de 

Orçamento Federal, de Administração Financeira 

Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. 

6 de fevereiro de 2001 

Decreto n.º 3.591 Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal e dá outras providências. 

6 de setembro de 2000 

IN/ Secretaria Federal 

de Controle Interno 

(SFC) N º 01 

Define diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas 

técnicas para a atuação do Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal. 

6 de abril de 2001 

 

IN/ Controladoria 

Geral da União (CGU) 

N º 01 

Altera o Manual do Sistema de Controle Interno, 

aprovado pela Instrução Normativa N º 01 de 06 de abril 

de 2001, da Secretaria Federal de Controle Interno. 

13 de março de 2003 

 

IN/ CGU N º 07 – 

Alterada pela IN N º 

09/ 2007 

 

Estabelece normas de elaboração e acompanhamento da 

execução do Plano Anual de Atividades das Auditorias 

Internas das entidades da administração indireta do 

Poder Executivo Federal, e dá outras providências. 

29 de dezembro de 2006 

IN/ CGU/ SFC N º 01 Estabelece o conteúdo do PAINT e do Relatório Anual 

de Atividades de Auditoria Interna. 

03 de janeiro de 2007 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012. 

 

É oportuno explicar que o Tribunal de Contas da União, órgão com competência 

constitucional para efetuar o controle externo e que recebe o suporte do controle interno, está 

sujeito às prescrições da CFRB de 1988, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei 8443 de 
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1992), do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (Resolução TCU 155, de 2002) 

e do Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas da União (Resolução TCU 226, de 

2009), conforme descrito nas Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT), 

revisão junho 2011 (p.16). Esse mesmo Tribunal na NAT (p. 17-18) explicita a utilização de 

Normas Internacionais e de Conselhos de Classe específicos, como transcrito a seguir:  

 

7. As Normas Internacionais de Auditoria das Entidades de Fiscalização Superior 
(ISSAI), da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(Intosai), são aplicáveis em complemento às NAT, ou às suas normas 
complementares, especialmente nas situações em que o assunto não for 
explicitamente tratado nas NAT, e desde que compatíveis com as atribuições 
constitucionais e legais do TCU, com o ordenamento jurídico pátrio e com as 
disposições e a lógica dessas normas. 
8. As normas de auditoria emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo Banco Central do Brasil 
(Bacen), pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e os pronunciamentos 
técnicos do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) são aplicáveis 
em conjunto com as NAT, nas auditorias de demonstrações contábeis ou em outros 
trabalhos regulados por essas fontes normativas, no que couber. 
9. Outras normas profissionais, como as emitidas pelo Instituto dos Auditores 
Internos do Brasil (IIA/Audibra) ou de outras organizações técnico-profissionais 
voltadas para auditorias, perícias e outros trabalhos em áreas ou objetos específicos, 
podem ser aplicadas conjuntamente com as NAT (e suas normas complementares), 
prevalecendo essas últimas quando houver algum grau de incompatibilidade”. 

 

Nessa mesma vertente, com base na NBC T 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público, NBC T 16.5, item 26 - as normas internacionais podem ser 

aplicadas subsidiariamente ao setor público, na ausência de norma contábil específica. 

Na perspectiva da IN/ SFC N.º 01, de 06/04/2001, a atuação do controle interno é 

evidenciada por meio de técnicas específicas, como a fiscalização e a auditoria. Segundo essa 

IN, a fiscalização se destina a verificar a existência dos programas de governo, o seu 

atendimento a padrões definidos, se os seus objetivos estão sendo atingidos e se os seus 

controles administrativos são eficientes. 

A técnica de auditoria será detalhada no tópico seguinte. 

 

2.4 AUDITORIAS INTERNAS GOVERNAMENTAIS 

 

A palavra auditoria tem suas raízes na língua latina, como sinônimo de audição. Sua 

prática foi registrada, inicialmente, na Inglaterra (ATTIE, 2006, p. 27). Não existe um 

conceito único do termo auditoria, cujos elementos sejam para todos uniformes. Assim, 

conforme as Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (2011, p. 12-13), algumas 
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abordagens elaboradas por organismos e órgãos internacionais e nacionais são transcritas a 

seguir:  

“Auditoria é o exame das operações, atividades e sistemas de determinada entidade, 

com vista a verificar se são executados ou funcionam em conformidade com determinados 

objetivos, orçamentos, regras e normas“ (INTOSAI)2. 

“Auditoria é uma verificação ou exame feito por um auditor dos documentos de 

prestação de contas, com o objetivo de habilitá-lo a expressar uma opinião sobre os referidos 

documentos de modo a dar a eles maior credibilidade” (IFAC)3. 

“Auditoria é o processo sistemático, documentado e independente de se avaliar 

objetivamente uma situação ou condição para determinar a extensão na qual critérios são 

atendidos, obter evidências quanto a esse atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a 

um destinatário predeterminado” (BRASIL, 2011, p. 12-13).  

Para a American Accounting  Association (AAA)4, a auditoria pode ser definida como 

“um processo sistemático de obtenção e avaliação objetivas de evidência sobre afirmações a 

respeito de ações e eventos econômicos, para aquilatação do grau de correspondência entre as 

afirmações e os critérios estabelecidos, e de comunicação dos resultados a usuários 

interessados”(ACCOUTING REVIEW apud BOYNTON;JOHNSON; KELL, 2002, p. 30). 

A IN/ SFC Nº 01, de 06/ 04/ 2001, define a auditoria como 

 

O conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e 
resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um 
determinado critério técnico, operacional ou legal. Trata-se de uma importante 
técnica de controle do Estado na busca da melhor alocação de seus recursos, não só 
atuando para corrigir os desperdícios, a improbidade, a negligência e a omissão e, 
principalmente, antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados 
pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos. 

 

Com base nos conceitos enumerados e para esta pesquisa, considera-se a auditoria 

como uma atividade conduzida de forma imparcial, objetiva e com a devida proficiência por 

parte dos seus executores, com o objetivo de realizar verificações e exames de determinada 

situação ou ocorrência, comparando-a com normas ou padrões previamente estipulados, de 

                                                 
2 INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Institutions, traduzido livremente como Organização 
Internacional das Instituições Supremas de Auditoria. 
3IFAC – International Federation of Accounts, traduzido livremente como Federação Internacional de 
Contadores. 
4 AAA – American Accounting Association, traduzido livremente como Associação Americana de 
Contabilidade. 
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modo que se possa construir um juízo de valor consistente e robusto sobre dada situação ou 

ocorrência, agregando valor à organização e/ou Instituição auditada. 

Como mencionado no tópico anterior, relacionando as auditorias com os controles 

internos da Administração Pública, tem-se que a auditoria é uma das técnicas utilizadas para o 

controle interno governamental. Assim, é relevante entender que a auditoria governamental 

 

é o tipo de auditoria que está voltada para o acompanhamento das ações 
empreendidas pelos órgãos e entidades que compõem a administração direta e 
indireta das três esferas de governo, ou seja, que gerem a res publica. Normalmente  
é realizada por entidades superiores de fiscalização, sob a forma de tribunais de 
contas ou controladorias, e organismos de controle interno da administração pública. 
(ARAÚJO, 2004, p. 19).  

 

Tais auditorias governamentais podem ser conduzidas por órgãos externos aos Poderes 

Executivo, Legislativo ou Judiciário ou por órgãos internos a esses Poderes. 

Para abordagem deste estudo, o conceito a ser explorado será o relacionado às 

auditorias internas governamentais, realizadas pelos próprios servidores do Poder Executivo 

Federal. 

 

2.4.1 Conceito, natureza e finalidade  

 

Segundo o Código de Ética e Normas de Auditoria – INTOSAI, 2005, a “auditoria 

interna é o meio funcional que permite aos dirigentes de uma entidade receber de fontes 

internas a segurança de que os processos pelos quais são responsáveis funcionam com as 

probabilidades de ocorrência de fraudes, erros ou práticas ineficientes e antieconômicas 

reduzidas ao mínimo.” Nesse conceito, percebe-se o enfoque voltado para a redução de 

fraudes, erros, de modo a oferecer segurança o mais que possível para os dirigentes. 

Para o IIA (2012, tradução nossa)5, “a auditoria é uma atividade de consultoria 

independente e confiável, que destinada a adicionar valor e melhorar as operações das 

organizações. Ajuda uma organização a atingir os seus objetivos por oferecer uma visão 

sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a efetividade dos processos de gestão de 

riscos,  controle e governança”. 

De acordo com esse conceito, pode-se extrair uma das principais características da 

atividade auditoria, a independência, como também os principais serviços que se destina a 

prestar (avaliação e consultoria), de modo que possa contribuir para agregar valor à 
                                                 
5 Tradução da língua inglesa, disponível em http://www.theiia.org/theiia/about-the-profession/internal-audit-
faqs/?i=1077. 
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organização auditada. Do ponto de vista das normas pátrias, a IN/ SFC N º 01, de 06/ 04/ 

2001, dispõe que “a auditoria interna constitui-se em um conjunto de procedimentos, 

tecnicamente normatizados, que funciona por meio de acompanhamento indireto de 

processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para os desvios gerenciais 

da entidade à qual está vinculada.”  

Com base nessa abordagem, evidencia-se a tecnicidade do processo de auditoria, 

conduzida por profissionais proficientes que desempenham as suas atividades obedecendo a 

procedimentos e padrões previamente definidos; que objetiva corrigir desvios e falhas 

detectadas, mediante a proposição de recomendações para implantar ações corretivas, e a 

preocupação em fortalecer a gestão pública, agregando valor em virtude do acompanhamento 

dos orçamentos e programas para o atendimento aos princípios da legalidade, da eficiência, da 

eficácia e da economicidade. 

Enumerados os conceitos e destacadas as características mais marcantes, é relevante 

que se possa entender a natureza das auditorias internas, conforme o IIA (2012, p. 10, 

tradução nossa): “A atividade de auditoria interna deve avaliar e contribuir para a melhoria da 

governança, administração de riscos e controle de processos, usando uma abordagem 

sistemática e disciplinada”. 

Em conformidade com a natureza acima referenciada, realçam-se três aspectos, com 

os quais as auditorias internas devem contribuir para a melhoria, a saber: governança, 

gerenciamento de risco e controle de processos. Baseando-se nos significados das Normas 

Internacionais para a prática profissional de auditoria interna, emitida pelo IIA em 2010, 

explica-se que a governança está diretamente relacionada à estrutura organizacional que 

informa, dirige, gere e acompanha os resultados alcançados frente aos objetivos definidos. 

Quanto ao gerenciamento de riscos, está focado em identificar ocorrências potenciais ou 

prováveis que possam impactar no alcance dos objetivos definidos.  

Referindo-se ao controle dos processos, associa-se ao entendimento de que as 

atividades desenvolvidas devem ser acompanhadas, de modo que os riscos sejam 

minimizados para que haja mais probabilidades de se alcançarem os objetivos 

organizacionais. De forma geral, é evidente a preocupação com o monitoramento e com a 

consequente melhoria da gestão pública. Tais aspectos, realçados na natureza da atividade da 

auditoria interna, são apontados, implícita ou explicitamente, nos conceitos das auditorias 

internas já citados e aplicáveis às auditorias internas governamentais. 

Após a apresentação dos conceitos e da natureza da auditoria interna governamental, 

não se pode olvidar que as auditorias internas, de acordo com a estrutura do órgão a que estão 
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relacionadas, são conduzidas por um auditor ou unidades de auditoria interna, lotadas nesses 

órgãos governamentais. A finalidade dessas unidades de auditoria interna é esmiuçada na IN/ 

SFC Nº 01, de 06/ 04/ 2001 (p. 75-76), transcrita abaixo: 

 

a) acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade, 
visando comprovar a conformidade de sua execução; 
b) assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos 
programas de governo, visando comprovar o nível de execução das metas, o alcance 
dos objetivos e a adequação do gerenciamento; 
c) verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a 
conformidade da execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação 
pertinente; 
d) verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar a legalidade e 
a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia, 
eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais 
sistemas administrativos operacionais; 
e) orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e às 
normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; 
f) examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da entidade e 
tomadas de contas especiais. 
g) propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações de sua 
entidade, quando couber, bem como a adequação dos mecanismos de controle social 
em funcionamento no âmbito de sua organização; 
h) acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU; 
i) comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidária, os fatos 
irregulares, que causaram prejuízo ao erário, à Secretaria Federal de Controle 
Interno, após dar ciência à direção da entidade e esgotadas todas as medidas 
corretivas, do ponto de vista administrativo, para ressarcir à entidade; 
j) elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI do exercício 
seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna RAAAI, a 
serem encaminhados ao órgão ou à unidade de controle interno a que estiver 
jurisdicionado, para efeito de integração das ações de controle, nos prazos 
estabelecidos nessa Instrução Normativa de Controle, no capítulo V item 5 incisos I 
e II; 
k) verificar a consistência e a fidedignidade dos dados e informações que comporão 
as contas do Presidente da República no Balanço Geral da União/BGU; e 
l) testar a consistência dos atos de aposentadoria, pensão, admissão de pessoal. 

 

Analisando essas finalidades, contempladas nas atividades mencionadas, constata-se o 

caráter de avaliação e de consultoria tratado pelo IIA, como também são elencadas atribuições 

cuja finalidade está diretamente relacionada ao monitoramento das auditorias internas 

realizadas. 

 

2.4.2 Etapas da auditoria interna governamental  

 

De modo geral, pode-se dizer que todo o processo de auditoria  é composto de três 

etapas: planejamento, execução e comunicação. Tais etapas, especialmente para a auditoria 

interna, são tratadas pelas Normas Internacionais para a prática profissional de auditoria 
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interna, emitida pelo IIA, em 2010, e IN/ SFC  Nº  01, de 06/ 04/ 2001, que são comparadas e 

sintetizadas a seguir: 

 

Quadro 3 – Etapas da auditoria interna governamental, conforme o IIA e a SFC 

Etapas da auditoria IIA - 2010 IN/ SFC Nº 01 de 06/ 04/ 2001 
Planejamento - Cada auditoria deve ter o planejamento 

desenvolvido e documentado, e para cada 
trabalho, incluindo os objetivos, o escopo, 
o prazo e a alocação de recursos do 
trabalho. 

- Auditorias realizadas como previstas no 
Plano Anual de Atividades da Auditoria 
Interna – PAAAI, elaborado com base 
nos riscos existentes, nos recursos 
necessários e na hora/homem a ser 
trabalhada. 

Execução - As informações necessárias devem ser 
identificadas, analisadas, avaliadas e 
documentadas para cumprir os objetivos 
da auditoria. 

- A partir de procedimentos e técnicas de 
auditorias, são realizadas avaliações que 
contribuem para formar opinião. 

Comunicação  - Devem incluir os objetivos e o escopo 
do trabalho de auditoria, conclusões, 
recomendações e planos de ação 
aplicáveis. 
- Ao divulgar os resultados para partes 
externas à organização, incluir limitações 
sobre distribuição e uso dos resultados. 

- Relatórios: meio pela qual os resultados 
dos trabalhos realizados são levados ao 
conhecimento das autoridades 
competentes, contendo constatações que 
abordam as irregularidades, as 
deficiências, as impropriedades, os fatos 
que mereçam exames mais profundos, 
etc., como também as recomendações 
destinadas a corrigir as falhas apontadas. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2012 

 
Com base na IN/ CGU/ SFC Nº 01, 03/01/2007, as ações anuais de auditorias internas 

são uma das atividades que englobam anualmente o Plano Anual de Atividades de Auditoria 

Interna (PAINT), que detalha as áreas a serem auditadas, o objetivo, o escopo da auditoria, o 

cronograma e o local, entre outros aspectos necessários à realização da técnica de auditoria. 

Em decorrência da realização da auditoria, são elaborados relatórios de acordo com a 

área auditada, que é dividida em Unidades Gestoras, que contemplam recomendações 

destinadas a corrigir e/ou prevenir as constatações apontadas nesses relatórios. Nesse sentido, 

é oportuno apresentar o significado de área auditada e a Unidade Gestora recomendada.  Com 

base na IN/ SFC N º 01, de 06/ 04/ 2001, a área auditada pode ser entendida como a atividade 

sobre a qual é exercida a ação de controle, nesse caso, a auditoria interna.  

Quanto ao significado de Unidade Gestora recomendada, inicialmente, será abordado 

o de Unidade Gestora, definida como “Unidade orçamentária ou administrativa, que realiza 

atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial“, segundo o Glossário do Tesouro 

Nacional (BRASIL, 2012). Para esta pesquisa, a Unidade Gestora recomendada é aquela para 

a qual foi constatada falha ou impropriedade no decorrer do processo de auditoria interna, por 

isso é objeto de recomendação. 
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Um aspecto a ser agregado é a classificação das recomendações. Seguindo o critério 

apresentado pela Controladoria Geral da União - CGU6 - em maio de 2012, as recomendações 

consignadas podem ser classificadas em três tipos: 

- Notas de auditoria – sinônimo de recomendações formuladas quando da identificação 

de não conformidade pontual, cuja regularização deve ser recomendada imediatamente. Por 

ter caráter pontual, essa correção não se relaciona com causas, já que tal acerto ocorre sobre o 

fato em si ou seu efeito. 

- Falhas operacionais – São recomendações formuladas para eliminar ou mitigar/ 

reduzir a causa apurada, direcionando a recomendação para o nível de responsabilização 

adequado - caracterizado como operacional, tático/gerencial ou estratégico, no âmbito das 

funções ligadas ao controle e à execução dos processos. 

- Quanto ao ressarcimento ao erário - Recomendações relacionadas à devolução ao 

erário, compreendido como Tesouro ou Fazenda Pública, segundo o Glossário do Tesouro 

Nacional (BRASIL, 2012). 

É importante destacar que as recomendações serão monitoradas nas auditorias 

subsequentes, a fim de verificar se os gestores públicos adotaram as providências necessárias 

à implementação de tais recomendações, como disposto na IN/ CGU Nº 01, de 13/03/ 2003. 

Assim, percebe-se que as auditorias podem ser fonte de informação, pelo fato de 

comunicarem falhas, impropriedades e irregularidades, consignadas nas recomendações 

contidas nos relatórios das auditorias. Ao se relacionar às atitudes e às crenças que promovem 

ações, tal informação, no âmbito organizacional, pode gerar conhecimento, de acordo com a 

teoria da criação do conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997), mediante a 

conversão do conhecimento tácito-explícito e vice-versa, no contexto da IFES estudada.   

Essa abordagem será efetuada em seguida, para se entenderem, de forma conceitual, as 

auditorias internas como uma fonte de informação para o conhecimento organizacional em 

uma IFES. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Classificação apresentada pela Controladoria Geral da União – CGU - no “Curso Controle e Auditoria Interna”, 
realizado presencialmente em Recife – PE,no período de 03 a 04 de maio/ 2012, como parte do Programa 
Capacita.  
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2.4.3 Auditorias internas como fonte de informação para o conhecimento organizacional 

 

Como já referido, a auditoria interna governamental é uma técnica destinada a 

acompanhar os processos para avaliar os resultados e propor ações para se corrigirem os 

desvios apontados. As ações anuais de auditorias internas são planejadas, conforme o PAINT.  

Além disso, as auditorias pautam-se em padrões previamente definidos e são compostas pelas 

fases de planejamento, execução e comunicação. Na fase de comunicação, são emitidos 

relatórios que apontam constatações com base em falhas, impropriedades e irregularidades 

detectadas, ao mesmo tempo em que são consignadas recomendações para sanar tais desvios. 

De acordo com a exposição realizada, as recomendações consignadas nos relatórios de 

auditoria serão monitoradas nas auditorias subsequentes, para que se ratifique se os gestores 

públicos adotaram as providências necessárias à implementação de tais recomendações, como 

disposto na IN/ CGU nº 01, de 13/03/ 2003. 

Durante o planejamento da auditoria, será programado como a área auditada será 

abordada, documentos a serem consultados, escopo, prazo, recursos necessários, levando em 

consideração os riscos existentes. A equipe auditora estará elaborando a estratégia a ser 

seguida durante o processo de execução da auditoria, em cuja fase de execução, os auditores 

abordam as unidades auditadas pela linguagem escrita ou falada, prática e observação. Será 

verificada a execução dos processos, dos procedimentos e das rotinas que as unidades 

auditadas estão realizando.  

Depois, a equipe de auditoria avaliará as rotinas, as práticas e os procedimentos 

realizados pelas unidades auditadas, com base nos preceitos legais existentes. Se houver 

desvios – que são falhas e irregularidades - serão reportados nos relatórios de auditoria, que 

constatarão as não conformidades existentes e consignarão recomendações que contêm ações 

corretivas necessárias para sanar os desvios ora identificados. Verifica-se, assim, que as 

recomendações caracterizam-se como informação pelo fato de reportarem dados que têm 

significado (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

Posteriormente à elaboração, o relatório será encaminhado para as Unidades Gestoras 

recomendadas. Depois, essas unidades poderão ou não transformar as informações, 

representadas pelas recomendações contidas nos relatórios das auditorias internas, em 

conhecimento, ao tomarem a decisão de agir para sanar os desvios detectados. Nesse sentido, 

os documentos têm um papel relevante, como apontam Nonaka e Takeuchi (1997), pois 

facilitam o entendimento de experiências.  



55 
 

Não se pode olvidar que, para que esse conhecimento organizacional seja criado, 

existe a conversão do conhecimento tácito-tácito (socialização), tácito-explícito 

(externalização), explícito-explícito (combinação) e explícito-tácito (internalização) 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Quando as informações contidas nas recomendações dos 

relatórios forem recebidas, e seu houver uma comunicação adequada, as Unidades Gestoras 

recomendadas podem transformar essa informação em conhecimento, por meio da ação e da 

atitude. Para isso, poderão compartilhar o conhecimento e trocar experiências internamente ou 

com outras Unidades Gestoras, na socialização; definir conceitos e padrões destinados a sanar 

as falhas e os desvios encontrados na exteriorização; agregar esses conceitos e padrões 

definidos aos conceitos organizacionais, na combinação; e por fim, na internalização, esse 

novo conhecimento organizacional será convertido em práticas individuais, que contribuirão 

para o equacionamento de falhas e desvios, por meio da implementação das recomendações. 

Destaque-se o caráter de dependência que os conhecimentos tácito e explícito evidenciam na 

conversão de conhecimento, explicada pela teoria da criação do conhecimento. 

Vale ressaltar que a Instituição, nesse caso, a IFES, pode ter condições e capacidade 

de aprender. Isso é possível pelo fato de a Instituição estar aprendendo com as suas práticas –a 

partir das recomendações – e tem, assim, condições de melhorar suas atividades (DRUCKER, 

1995). Além disso, ao existir a reflexão sobre a ação e os problemas detectados no contexto 

organizacional, novos conhecimentos podem ser gerados, apropriados em um processo 

contínuo e oferecem condições à organização para que aprenda, agindo a partir das 

informações contidas nas recomendações.  

É relevante mencionar que essas recomendações consignadas nos relatórios serão 

monitoradas na auditoria subsequente, para verificar se ações foram adotadas para sanar os 

desvios detectados, conforme a IN/ CGU Nº 01, de 13/03/2003. Em consonância com a 

abordagem supramencionada, frisa-se que, para que esses desvios sejam sanados, é necessário 

que as quatro etapas da conversão do conhecimento se realizem. Caso contrário, a 

informação, representada pelas recomendações contidas nos relatórios das auditorias internas, 

não será transformada em conhecimento. Nesse direcionamento, pode-se considerar que não 

houve aprendizado organizacional, ao serem pendentes e/ou reincidentes os desvios 

identificados, pelo fato de a Instituição não ter aprendido com suas práticas. Esses relatórios 

de auditoria interna contêm as recomendações consignadas em auditorias anteriores que não 

foram implementadas e se constituem como um instrumento que reporta se as informações 

obtidas pelos processos das auditorias internas foram usadas para gerar o conhecimento 

organizacional.  
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Como conceitualmente demonstrado, essa análise é relevante porque contribui para a 

melhoria da gestão pública, nos aspectos relacionados ao orçamento, às finanças, ao 

patrimônio, às operações, à contabilidade e à finalidade, para atender aos princípios da 

legalidade, da eficácia, da eficiência e da economicidade. Esse conceito é sintetizado a seguir: 

 
 
Figura 3 – Auditorias internas como fonte de informação para o conhecimento organizacional 
em uma IFES 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2012. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Como já referido, esta pesquisa tem como objetivo analisar como os processos de 

auditoria interna vêm se transformando em fonte de informação para o conhecimento 

organizacional em uma IFES. 

Objetivando o desmembramento da pesquisa, será seguida uma metodologia, 

concebida “como o estudo dos princípios e dos métodos de pesquisa” (LAVILLE; DIONNE, 

1999, p. 13) ou “o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade” 

(MINAYO 2002, p. 16), incluindo as teorias relacionadas à abordagem, técnicas 

propiciadoras da concretização da pesquisa e todo o referencial teórico que permeia a 

pesquisa.   

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para a pesquisa em tela, destaca-se seu aspecto multidisciplinar, em consonância com 

Laville e Dionne (1999, p. 44-45), visto que trata o problema de pesquisa sob a perspectiva 

das ciências humanas e sociais, o que conduz à necessidade de associar autores que abordam a 

metodologia sob a ótica dessas duas ciências. 

Quanto ao objetivo, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, entendida 

como a “que descreve o comportamento dos fenômenos” (COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 24). 

Isso se explica porque, neste estudo, descreve-se o comportamento do fenômeno das 

auditorias internas, analisando como esses processos vêm se transformando em fonte de 

informação para o conhecimento organizacional. 

Referindo-se à lógica da pesquisa, configura-se como indutiva, por propiciar a 

elaboração de teoria a partir da realidade empírica (COLLIS; HUSSEY, 2005, p.27) ou partir 

de enunciados particulares para aplicação a fatos gerais, levando à construção de novos 

conhecimentos (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.22). Como se destina a analisar como os 

processos de auditoria interna vêm se transformando em fonte de informação para o 

conhecimento organizacional em uma IFES, fica claro que uma situação específica está sendo 

investigada, de modo que se aplique ao geral, desde que o ambiente de pesquisa seja uma 

IFES, submetida aos mesmos preceitos legais.  

Concernente à estratégia, será usada o estudo de caso, em conformidade com que 

referem Laville e Dionne (1999) e Gonçalves (2004), uma vez que será estudada uma 

atividade dentro do seu contexto social, representada pelas auditorias internas realizadas no 
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âmbito da IFES pesquisada. Sublinha-se que o estudo de caso pode ser aplicado a pesquisas 

que utilizam método qualitativo.  

Um aspecto que precisa ser assinalado diz respeito ao método de análise adotado. Com 

base em Collis e Hussey (2005), esta pesquisa pode ser diagnosticada como qualitativa, ao 

serem realizados exames e reflexões para o devido entendimento das atividades sociais e 

humanas, como também ao serem coletados os dados a partir das recomendações contidas nos 

relatórios de auditoria interna. Esse entendimento é ratificado pela colocação de Richardson 

(1999), visto que esse autor realça que o método qualitativo se destina a situações 

particulares, em que se enquadra o estudo contemplado nessa pesquisa, por estar voltado para 

uma abordagem específica. 

A base utilizada como instrumento da pesquisa será documental, pois serão analisadas 

as recomendações contidas nos relatórios das auditorias internas, integrantes do Plano Anual 

de Auditoria Interna (PAINT), resultantes das auditorias realizadas no período pesquisado. 

Como pode ser visto, segundo Collis e Hussey (2005), serão usados dados secundários ou 

dados existentes, interpretados como os que “já estão presentes na situação de estudo e que o 

pesquisador faz aparecer sem tentar modificá-los por uma intervenção” (LAVILLE; 

DIONNE, 1999, p. 133).  

Vale ressaltar que as recomendações contidas nos relatórios das auditorias internas, 

estudadas neste trabalho, são referentes ao período de 2008 a2010, a partir da aplicação da IN/ 

CGU/ SFC Nº 01, de 03/01/2007, que estabelece o conteúdo do PAINT e do Relatório Anual 

de Atividades de Auditoria Interna, para as auditorias planejadas a partir do ano de 2008. Para 

o período entre 2009 e 2010, são contempladas as mesmas áreas auditadas, para verificar se as 

recomendações consignadas nos relatórios de auditoria, emitidos a partir de 2008 para essas 

áreas, foram reincidentes ou objeto de providências, por parte dos gestores públicos, conforme 

disposto na IN/ CGU Nº 01, de 13/ 03/ 2003. Dessa forma, as auditorias internas, realizadas 

inicialmente em 2008 e em 2009, foram consideradas como o primeiro ciclo de auditoria.  

Ao se definir o critério para selecionar as auditorias planejadas e realizadas, a partir da 

IN/ CGU/ SFC Nº 01 de 03/01/2007, e considerar todas as auditorias subsequentes, ocorridas 

entre 2009 e 2010, pode-se caracterizar o universo da pesquisa por se tratar de um “conjunto 

de elementos que possuem determinadas características” (RICHARDSON, 1999, p. 157).  
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3.1.1 Contexto do estudo de caso 

 

O contexto do estudo de caso desta pesquisa, entendido como o espaço onde ocorrerá, 

será a UFPB, uma Instituição autárquica, de regime especial de ensino, pesquisa e extensão, 

vinculada ao Ministério da Educação, com estrutura multicampi e que atua nas cidades de 

João Pessoa, Areia, Bananeiras, Rio Tinto e Mamanguape. Explica-se ainda que a UFPB 

possui Unidades Gestoras (UG), como a Pró-Reitoria Administrativa; Prefeitura Universitária; 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação; Centro de Ciências Exatas e da Natureza; Biblioteca Central; 

Hospital Universitário Lauro Wanderley; Centro de Ciências Agrárias; Centro de Ciências 

Humanas, Sociais e Agrárias; Centro de Ciências Aplicadas e Educação.    

Para esta pesquisa, serão analisados os processos das auditorias internas efetuadas pela 

Coordenação de Controle Interno, unidade de Auditoria Interna responsável pelo 

planejamento, pela execução, pela comunicação e pelo monitoramento das auditorias internas 

em todos os campi dessa Instituição. Para isso, serão consideradas as áreas auditadas, no 

mínimo, por dois anos consecutivos ou não, na IFES pesquisada, no período de 2008 a 2010. 

Isso é possível pelo fato de a IN/ CGU/ SFC N º 01, de 03/01/2007, estabelecer o conteúdo do 

Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria 

Interna para as auditorias planejadas a partir do ano de 2008. Como exemplo de áreas 

auditadas, podem ser mencionadas: processos de concessão de auxílio-funeral, concessão de 

ajuda de custo, transportes, cessão de pessoal, permissão de uso, almoxarifado, concessão de 

diárias, cartões corporativos, contratos de bens e serviços, licitação, dentre outras.   

Além disso, serão contempladas as áreas auditadas entre 2009 e 2010, para verificar se 

as recomendações consignadas nos relatórios de auditoria, emitidos a partir de 2008 para 

essas mesmas áreas, foram reincidentes ou objeto de providências dos gestores públicos, 

conforme disposto na IN/ CGU Nº 01, de 13/ 03/ 2003, a fim de analisar como os processos 

de auditoria interna vêm se transformando em fonte de informação para o conhecimento 

organizacional. 

Colocadas as caracterizações e o contexto da pesquisa, a etapa posterior será a coleta 

dos dados, adiante explicada.  

 

3.2 COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados é entendida como a fase da pesquisa em que serão estabelecidas as 

técnicas a serem empregadas na pesquisa (MINAYO, 2002). 
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Para a investigação proposta, foi solicitada, formalmente, uma autorização ao 

Coordenador de Controle Interno da UFPB, conforme consta no Apêndice A – “Solicitação de 

autorização para realização de pesquisa“, o qual anuiu para que a pesquisa pudesse ser 

conduzida, mediante a declaração exposta no Anexo A – “Declaração que autoriza a 

realização da pesquisa“. 

Com o intuito de visualizar o procedimento relacionado para a coleta dos dados, as 

atividades integrantes dessa etapa foram sequenciadas, como mostra a Figura a seguir: 

 

Figura 4 – Atividades integrantes da coleta dos dados 

C
o
le
ta
 d
e
 d
ad

o
s

Solicitação ao Coordenador de Controle Interno para a 
efetuação da pesquisa

Verificação dos  relatórios  emitidos para as auditorias 
internas ocorridas entre 2008 e 2010

Esclarecimento de possíveis dúvidas com a equipe integrante 
da Coordenação de Controle Interno

Elaboração de tabela com as áreas auditadas sucessivamente 
entre 2008 e 2010 

Consulta aos relatórios das auditorias  internas  realizadas 
entre 2008 e 2010  para  iniciar a análise dos dados

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2012. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta, os dados foram analisados, de acordo com o método qualitativo. Para 

isso, foi utilizado o procedimento de análise de conteúdo, cujo conceito está transcrito a 

seguir: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimento 
relativos às condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 
(BARDIN, 2011, p. 48). 

 

Vergara (2008) menciona que “a análise de conteúdo é considerada uma técnica para 

tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado 



61 
 

tema”. Alinhado a esse entendimento, Laville e Dionne (1999) explicam que a análise de 

conteúdo pode ser aplicada a uma diversidade de materiais e abordar diversos objetos de 

investigação. Nesta pesquisa, a análise de conteúdo foi considerada a mais adequada pelo fato 

de procurar encontrar a resposta para o problema proposto e por buscar inferir conhecimentos, 

por meio da análise das recomendações comunicadas nos relatórios das auditorias. Por estar 

lidando com documentos públicos, essa técnica se encaixou no perfil da pesquisa, uma vez 

que abraça documentos institucionais (VERGARA, 2008). 

O procedimento para análise de conteúdo contemplou a pré-análise dos documentos, a 

exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, conforme 

sintetizado na Figura 5.   

 

Figura 5 – Procedimentos para análise de conteúdo 

1. Pré-análise dos documentos (Relatórios de auditoria interna – 2008 a 2010).

- Definição da grade mista (VERGARA, 2008)
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2. Exploração do material:

- Recorte de documentos (unidade de contexto e unidade de registro);

- Enumeração;

- Classificação (elaborada para os tipos de recomendação).

3. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação

- Tratamento dos resultados – Variável dependente: processos de auditoria como

informação para o conhecimento organizacional. Variáveis independentes

(ambientais): área auditada e unidade gestora recomendada.

- Inferência.

- Interpretação.

 
Fonte: Adaptado de Bardin, 2011. 
 

Cada fase da análise de conteúdo será abordada nos próximos tópicos. 

 

3.3.1. Pré-análise 

 

A primeira fase da análise de conteúdo foi a pré-análise, em que foi feita uma leitura 

inicial dos documentos. Nessa etapa, foi avaliado se os relatórios eram exaustivos, 

representativos, homogêneos e pertinentes para verificar as recomendações consignadas nas 
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auditorias realizadas sucessivamente entre 2008 e 2010, bem como as suas respectivas 

implementações.  

É relevante considerar uma sequência abordada por Vergara (2008), ao colocar que, 

antes da pré-análise, deve ser definida a grade para a análise do material, que pode ser aberta, 

pelo fato de o pesquisador definir as categorias de análise ao longo da pesquisa; fechada, 

caracterizada pelas unidades já terem sido previamente definidas antes da pesquisa; e mista, 

quando as categorias são definidas preliminarmente, em virtude dos objetivos da pesquisa, 

mas não há impedimento para que outras categorias sejam agregadas ao longo do processo de 

pesquisa.  

Para o presente estudo, foi adotada a grade mista, posto que houve a categorização das 

recomendações, contidas nos relatórios das auditorias internas por tipo (Nota de auditoria, 

Falhas operacionais e quanto ao Ressarcimento ao erário), com o objetivo de analisar como os 

processos de auditoria interna vêm se transformando em fonte de informação para o 

conhecimento organizacional em uma IFES., verificando se a recomendação consignada na 

auditoria foi implementada até a auditoria subsequente, por meio da observação de sua 

reincidência.  

Não obstante, outras categorias poderiam ter surgido no decorrer da análise, como 

parte do processo investigativo, o que não foi apontado neste estudo. 

 

3.3.2. Exploração do material 

 

A segunda fase – a de exploração do material - consistiu na codificação do material, 

entendida como transformação dos dados para que sejam representados por conteúdo 

(BARDIN, 2011). O recorte dos documentos, a enumeração e a classificação fizeram parte 

dessa fase.  

Inicialmente, no recorte dos documentos, foram escolhidas as unidades de registro, 

com o segmento de conteúdo a ser analisado, e as unidades de contexto, que facilitaram a 

compreensão para se codificar a unidade de registro. Como unidades de registro, foram 

consideradas as recomendações contidas nos relatórios das auditorias internas, e de contexto, 

os relatórios das auditorias internas para o período de 2008 a 2010. 

A etapa seguinte foi a enumeração, quando se definiu como a contagem das 

recomendações seria efetuada para que pudessem ser identificadas, como também a existência 

de respectiva reincidência. Para isso, os relatórios de auditoria interna foram lidos, 
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destacando-se o conteúdo das recomendações, para entender em que tipo poderia haver o 

devido enquadramento da recomendação apontada.  

Nesse sentido, tem-se caracterizada a categorização, definida como “uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos” (BARDIN, 

2011, p. 145). Ademais, ao classificar as recomendações adotando-se um critério - as 

categorias temáticas - é configurado o critério semântico (BARDIN, 2011).  

Alinhados a esse corrente, Oliveira et. al. (2003, p. 8) ressaltam que “esse 

procedimento é empregado, com grande frequência, em pesquisas (a maior parte dos trabalhos 

de análise de conteúdo utiliza o tema como unidade de registro), sua delimitação é, portanto, 

uma tarefa delicada.” Em decorrência disso, primeiramente, procedeu-se à classificação das 

recomendações nas categorias Notas de auditoria, Falhas operacionais e Ressarcimento ao 

erário, cujo conceito já foi mencionado.  

Ressalte-se que apenas trechos das recomendações foram extraídos, considerando-se 

sempre o verbo da ação contido na recomendação e/ou o título da categoria, buscando-se 

efetuar a correta classificação, visto que os temas inerentes a essas categorias são únicos, 

exaustivos, objetivos e pertinentes (MINAYO, 2002; VERGARA, 2008; BARDIN, 2011). 

As categorias com a classificação das recomendações foram tabuladas no Microsoft 

Office Excel 2010, como demonstrado nos Quadros 4, 5, e 6.  

 

Quadro 4 – Classificação das recomendações – Nota de auditoria 

Categoria: Nota de auditoria
Temas relacionados

1. Emitida nota de auditoria 
2. Nota de auditoria 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Quadro 5 – Classificação das recomendações – Falha operacional 

Categoria: Falha operacional 
Temas relacionados 

1.Abster-se de realizar despesas por meio de instrumento legal, destinadas a adquirir materiais 
que possam se subordinar ao processo normal de compras; 
2.Abster-se de realizar despesas que descaracterizem o instrumento legal; 
3.Acionar a Procuradoria Jurídica visando à cobrança judicial de alguns débitos; 
4.Aditivar o referido contrato e solicitar ao fornecedor o cumprimento da cláusula; 
5.Adotar controle rígido; 
6.Adotar maior controle quanto à prestação de contas;  
7.Adotar maior controle quanto aos prazos de aplicação e prestação de contas;  
8.Adotar medidas urgentes para que paguem os valores devidos à UFPB; 
9.Agir com maior rigor na análise das prestações de contas; 
10.Analisar rigorosamente as justificativas e aprovar se forem pertinentes; 
11.Anexar aos processos apenas 01 via da proposta;  
12.Anexar aos processos cópia dos documentos; 
13.Anexar aos processos todos os documentos necessários a sua regular formalização; 
14.Anexar os documentos ao processo, de forma ordenada, seguindo a sequência numérica; 
15.Anexar os documentos aos processos;  
16.Após a formalização do processo, qualquer correção ou alteração necessária na 
documentação anexa ao processo deve ser devidamente justificada, conservando o documento 
substituído; 
17.Apresentar justificativas relacionadas ao objeto do processo em questão; 
18.Apuração das responsabilidades;  
19.Apurar causa de alto consumo; 
20.Atender às disposições do Tribunal de Contas da União; 
21.Atentar para a correta formalização dos processos, fazendo constar toda a documentação 
necessária a sua regular composição; 
22.Cientificar, formalmente, o servidor sobre a necessidade de apresentação de documentos; 
23.Classificar corretamente as despesas; 
24.Classificar corretamente o bem adquirido para que não haja desconformidade contábil; 
25.Conceder acesso ao sistema e a informações contábeis para que se tenha um controle eficaz 
dos pagamentos realizados;  
26.Criação de uma comissão específica para efetuar o levantamento geral;  
27.Cumprir determinação legal; 
28.Cumprir dispositivos legais; 
29.Definir corretamente o objeto a ser licitado, observando as necessidades da Instituição; 
30.Descrever com clareza no formulário o serviço a ser executado;  
31.Exigir a apresentação de documentos na composição dos processos;  
32.Fazer o planejamento para aquisição de bens de pequeno vulto, evitando  o fracionamento 
das despesas; 
33.Fazer termo aditivo; 
34.Fazer, no prazo máximo de 30 (dias, um levantamento completo);  
35.Habilitar servidor para substituição; 
36.Imediata revogação do termo;  
37.Incluir a justificativa, comprovando a participação no trabalho acadêmico; 
38.Incluir cláusula no contrato; 
39.Justifique com clareza a necessidade da realização de pesquisa de preços "in loco"; 

40.Maior atenção na formalização e andamento dos processos, constando dos autos toda a 
documentação necessária a sua regular composição; 
41.Maior atenção no momento de analisar toda a documentação indispensável ao processo; 
42.Não conceder parcela indenizatória para evento não compatível com o cargo efetivo 
exercido;  
43.Não realizar despesas incompatíveis com a finalidade estabelecida;  
44.Não utilizar de dispositivo legal revogado; 
45.Observar com atenção a formalização dos processos de prestação de contas; 
46.Observar com mais atenção o percentual determinado pelo contrato; 
47.Observar todas as formalidades legais;  
48.Observar, no momento da compra, o menor preço; 
49.Oferecer maior segurança e controle sobre o patrimônio desta Instituição; 
50.Os processos deverão ser formulados de forma melhor; 
51.Proceder à fiscalização para averiguar a área, como também verificar se os outros 
realizaram ampliação; 
52.Promova as aquisições de pequeno vulto por meio do instrumento legal, sempre que 
necessário, sem realizar estoque; 
53.Providenciar termo aditivo;  
54.Providenciar, com urgência, mecanismos de controle;  
55.Que a Administração promova os ajustes necessários para o melhor funcionamento do 
instrumento;  
56.Que a Administração se ampare no estudo realizado, como forma de regularizar, tendo em 
vista a ausência de parâmetro para o cálculo e como forma de subsidiar os trabalhos; 
57.Que seja realizada uma revisão nos Termos em vigor;  
58.Que sejam adotadas providências urgentes, visando à instituição de procedimentos técnicos 
adequados, bem como de formalidades a serem utilizadas, procedendo ao efetivo controle;  
59.Que sejam adotadas providências urgentes, visando à suspensão imediata;  
60.Realizar a retenção dos tributos para as empresas corretamente; 
61.Realizar as suas despesas pelas vias normais, utilizando o instrumento legal apenas quando 
ficar caracterizada a excepcionalidade da despesa;  
62.Realizar fiscalização para verificar se constam os equipamentos instalados pela UFPB; 
63.Realizar o ajuste necessário para a regularização do empenho de anulação no valor 
complementar; 
64.Rescindir o termo e verificar se realmente foi negociado o imóvel e regularizar a situação;  
65.Restituir diferença a servidor; 
66.Restituir valor a servidor; 
67.Restringir a concessão de valores destinados a adquirir materiais que possam subordinar-se 
ao processo normal de compras; 
68.Revogação do referido Termo;  
69.Revogar a Portaria; 
70.Solicitar a apresentação dos documentos para compor o processo de origem; 
71.Ter maior atenção com relação aos documentos emitidos; 
72.Utilizar outras formas de consulta, sempre que possível; 
73.Verificar a localização, como também a real necessidade da utilização deste objeto; 
74.Verificar se houve substituição de algum documento após a prestação de contas e exigir 
justificativa.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Quadro 6 – Classificação das recomendações – Ressarcimento ao erário 

Categoria: Ressarcimento ao erário 
Temas relacionados 

1. Adotar providências urgentes e efetivas, visando à cobrança dos valores devidos;  
2. Devolver imediatamente os valores pagos; 
3. Devolver imediatamente os valores pagos indevidamente; 
4. Encaminhar documento que comprove o desconto do valor;  
5. Providenciar o ressarcimento ao erário; 
6. Providenciar o ressarcimento imediato dos valores correspondentes recebidos em excesso 

pelo servidor; 
7. Providenciar, com o fornecedor, o imediato ressarcimento do valor pago;  
8. Adotar medidas urgentes para que paguem os valores devidos. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

Em seguida, utilizando-se o Microsoft Excel 2010, esses tipos de recomendações 

foram identificados nas áreas auditadas e, posteriormente, nas Unidades Gestoras 

recomendadas.  Logo depois, foi verificado se tais recomendações foram reincidentes.  

A partir dessa sistematização, os tipos de recomendação e a observação das suas 

reincidências foram analisados, ao ser feita a contagem da frequência das recomendações e 

suas reincidências, por tipo de recomendação, de acordo com as áreas auditadas e sua divisão 

em Unidades Gestoras recomendadas. Nesse sentido, Vergara (2008) menciona que a 

contagem de frequência é privilegiada nos procedimentos quantitativos, mas explica que 

procedimentos quantitativos e qualitativos podem se complementar.   Portanto, a contagem de 

frequência foi sobremaneira importante para identificar os tipos de recomendação por área 

auditada e Unidade Gestora recomendada, como discutido nos resultados adiante 

apresentados. 

Após a classificação das recomendações e a exposição acima mencionada, detectou-se 

que, nos relatórios de auditoria emitidos para a IFES objeto deste estudo, foram consideradas 

sete áreas auditadas, no mínimo, por duas vezes, entre 2008 e 2010, as quais foram 

organizadas por 11 (onze) Unidades Gestoras recomendadas. Para preservar as áreas 

auditadas, optou-se por identificá-las pelas letras A, B, C, D, E, F, G, conforme a Tabela 1 

abaixo. 

 

Tabela 1 – Áreas auditadas entre 2008 e 2010 

Ano Áreas auditadas
A B C D E F G Total

2008 1 1 1 1  1 5
2009 1 1 1 1 1 1 6
2010  1 1 1 1  4
Total 2 3 2 2 2 2 2 15
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Por meio desse mesmo critério, as Unidades Gestoras recomendadas também foram 

identificadas pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Para a Unidade Gestora 

recomendada “1”, ressalta-se a particularidade quanto ao fato de ser considerada como aquela 

para a qual são consignadas recomendações de natureza geral, aplicadas a todas as unidades 

recomendadas indistintamente, nos relatórios para a área auditada.  

É relevante mencionar que a identificação dos tipos de recomendação, nas áreas 

auditadas e nas Unidades Gestoras recomendadas, demonstra como os objetivos específicos 

“identificar as recomendações consignadas nos relatórios das auditorias internas realizadas”; 

“classificar as recomendações consignadas quanto ao seu tipo” e “avaliar o volume das 

recomendações consignadas, para as auditorias internas realizadas” são alcançados. 

Além disso, ao verificar as recomendações reincidentes, a pesquisa buscou atingir os 

objetivos específicos ”averiguar a reincidência das recomendações, reportadas nos relatórios 

das auditorias internas realizadas, com base na identificação e classificação das 

recomendações incidentes” e “verificar a relação existente entre a reincidência das 

recomendações, o conhecimento e aprendizado organizacionais”. 

 

3.3.3. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

 

A terceira fase da análise de conteúdo contemplou o tratamento, os resultados, a 

inferência e a interpretação (BARDIN, 2011). Os resultados foram tratados qualitativamente, 

com a elaboração de tabelas e gráficos no Microsoft Excel 2010. Partindo do conceito da 

criação do conhecimento organizacional, especificado no marco teórico, foram observados os 

processos de auditoria que geraram informação para o conhecimento organizacional.  

Levando-se em consideração o conceito social da IFES pesquisada, entende-se que o 

conhecimento organizacional, gerado a partir das informações dos processos de auditoria, não 

é resultado exclusivo do que é detectado durante a execução da auditoria, porquanto existe a 

influência de variáveis ambientais. Assim, algumas dessas variáveis ambientais foram 

investigadas para que se determine a influência que exercem na informação da auditoria como 

fonte para o conhecimento na IFES pesquisada, considerando-se, sempre, a auditoria como 

fonte de informação para o conhecimento organizacional, como variável dependente, e as 

variáveis ambientais, como variáveis independentes, a saber: área auditada e Unidade Gestora 

recomendada.  

Para a presente exposição, serão reportados os resultados referentes às recomendações 

e suas reincidências, inicialmente por tipo de recomendação, a detecção dessas 
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recomendações nas áreas auditadas e, por fim, a ocorrência das recomendações nas Unidades 

Gestoras recomendadas, de acordo com a área auditada. 

No que concerne à inferência, é considerada o objetivo da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011) e pretende deduzir logicamente conhecimentos, a partir das mensagens 

emitidas. Para esta pesquisa, foram inferidos resultados destinados a analisar como os 

processos de auditoria interna vêm se transformando em fonte de informação para o 

conhecimento organizacional em uma IFES. 

Esses dados foram interpretados de forma que a pergunta da pesquisa – Como os 

processos de auditoria interna vêm se transformando em fonte de informação para o 

conhecimento organizacional em uma IFES? - possa ser devidamente respondida, como 

também seja evidenciado como o objetivo geral foi atingido.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados e discutidos de acordo com o tipo de recomendação, 

segundo a área auditada e quanto às Unidades Gestoras recomendadas para cada área 

auditada. 

 

4.1 TIPO DE RECOMENDAÇÃO  

  

 A partir da classificação das categorias em recomendações do tipo Nota de auditoria, 

Falha operacional e Ressarcimento ao erário, efetuou-se a contagem de frequência para 

identificar a quantidade de recomendações consignadas nos relatórios das auditorias internas 

realizadas, no mínimo, por dois anos consecutivos ou não, no período compreendido entre 

2008 e 2010, de acordo com a Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Tipos de recomendação 

Ano
Nota de 

Auditoria
Falha 

operacional
Ressarcimento 

ao erário
Total Percentagem

2008 0 59 5 64 47,76%

2009 0 41 4 45 33,58%

2010 0 23 2 25 18,66%

Total 0 123 11 134 100,00%

Percentagem 0% 91,79% 8,21% 100,00% ‐  
Fonte: Dados da pesquisa,2012. 
 

Sendo assim, foram apontadas 134 recomendações - 123 do tipo falha operacional e 11 

do tipo ressarcimento ao erário – o que corresponde a 91,79% e 8,21% respectivamente, tal 

como demonstrado no Gráfico 1 a seguir. Quanto às recomendações do tipo Nota de auditoria, 

os resultados mostram que nenhuma foi consignada. 
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Gráfico 1 – Total de recomendações – 2008 a 2010 
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  Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

  

 Com base nos resultados da Tabela 2, visualiza-se que a maior parte das 

recomendações se refere às falhas operacionais, relacionadas às atividades de controle e de 

execução, avaliadas nas áreas auditadas. Pode-se inferir que essas atividades são as mais 

passíveis de oportunidades de melhoria. No que tange às recomendações do tipo 

ressarcimento ao erário, são em número relativamente pequeno. 

 No que diz respeito às recomendações tipo Nota de auditoria, não foi evidenciada 

nenhuma nos processos das auditorias internas, contemplados neste estudo. Por isso, esse tipo 

de recomendação não será objeto de discussão quanto aos resultados relacionados à área 

auditada e à Unidade Gestora recomendada, comentados nos tópicos 4.2 e 4.3. 

 Assumindo as auditorias realizadas como primeiro ciclo, em 2008, e segundo (mas não 

o último), em 2009, sem considerar as auditorias subsequentes do segundo e do último ciclo 

em 2009 ou 2010, 80 recomendações foram consignadas - 73 do tipo falha operacional e sete 

do tipo ressarcimento ao erário, que correspondem a 91,25% e 8,75% respectivamente, 

conforme mostram a Tabela 3 e o Gráfico 2. 

 

Tabela 3 – Total de recomendações incidentes no ciclo de auditoria – 2008 e 2009 

Ano
Nota de 

Auditoria
Falha 

operacional
Ressarcimento 

ao erário
Total Percentagem

2008 0 59 5 64 80,00%

2009 0 14 2 16 20,00%

Total 0 73 7 80 100,00%

Percentagem 0% 91,25% 8,75% 100,00% ‐  
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Gráfico 2 – Total de recomendações incidentes - ciclos de auditoria iniciais – 2008 a 
2009 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Esse resultado está alinhado à constatação reportada na análise da Tabela 2, em que a 

maior parte das recomendações foi apontada para corrigir falhas operacionais, e uma minoria 

destinada ao ressarcimento ao erário.  Além disso, percebe-se que o percentual de incidência 

de recomendações, em 2008, foi equivalente a 80%, ao passo que, em 2009, representou 20%, 

indicando um decréscimo no número de recomendações. 

Para verificar as reincidências das recomendações após as auditorias realizadas em 

2008 e 2009, foram analisados os conteúdos das recomendações consignadas para as 

auditorias realizadas em 2009 e 2010, seguindo as categorias definidas. Com base nessa 

categorização, efetuou-se a contagem de frequência dos tipos de recomendações para verificar 

a reincidência dessas recomendações, em relação às estabelecidas nos relatórios das auditorias 

internas, ocorridas inicialmente em 2008 e 2009, como também para as que ocorreram em 

2009, para uma área auditada submetida aos três ciclos de auditoria.   

É oportuno esclarecer que, para a obtenção do percentual de reincidência, partiu-se do 

número de recomendações reincidentes divididas pelo total de recomendações consignadas 

nas auditorias com primeiro ciclo em 2008 e 2009, adicionadas do total de recomendações do 

segundo ciclo (mas não o último) em 2009, o que correspondeu a 80 recomendações.   

A partir da tabulação desses dados, demonstrados na Tabela 4, a seguir, foram 

detectadas 19 recomendações reincidentes, o que corresponde a 23,75% do universo de 80 

recomendações. O percentual de 23,75% está segmentado da seguinte forma: 15% das 

recomendações reincidentes foram no ano de 2009 e, 8,75%, em 2010. 
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Tabela 4 – Total de recomendações reincidentes nos ciclos de auditorias seguintes 

Ano
Nota de 

Auditoria
Falha 

operacional
Ressarcimento 

ao erário
Total Percentagem

2009 0 12 0 12 15,00%

2010 0 5 2 7 8,75%

Total 0 17 2 19 23,75%

Percentagem 0% 21,25% 2,50% 23,75% ‐  

Fonte: Dados da pesquisa,2012. 

 

Ao avaliar os resultados das reincidências, com base no Gráfico 3 e na Tabela 4, 

quanto aos tipos de recomendação, as do tipo falha operacional corresponderam a 21,25%, ao 

passo que as do tipo ressarcimento ao erário representaram 2,5%. 

 

Gráfico 3 – Total de recomendações reincidentes – 2009 a 2010 
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Fonte: Dados da pesquisa,2012. 

 

4.2 ÁREA AUDITADA 

   

 Para analisar os resultados quanto à área auditada, foi elaborada a Tabela 5, a seguir, 

que contempla o ano da realização da auditoria, o tipo de recomendação, as áreas auditadas, o 

total do número de recomendação e a percentagem de participação das recomendações, no 

universo das 134 recomendações consignadas nas auditorias internas realizadas entre 2008 e 

2010.   
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Tabela 5 – Total de recomendações incidentes por área auditada 

A B C D E F G

Falha 
operacional

9 18 8 6 - - 18 59 44,03%

Ressarcimento 
ao erário

1 0 1 0 - - 3 5 3,73%

10 18 9 6 0 0 21 64 47,76%

Falha 
operacional

15 11 - 5 2 1 7 41 30,60%

Ressarcimento 
ao erário

1 1 - 1 1 0 0 4 2,99%

16 12 0 6 3 1 7 45 33,58%

Falha 
operacional

- 8 12 - 1 2 - 23 17,16%

Ressarcimento 
ao erário

- 1 1 - 0 0 - 2 1,49%

0 9 13 0 1 2 0 25 18,66%

24 37 20 11 3 3 25 123 91,79%

2 2 2 1 1 0 3 11 8,21%

26 39 22 12 4 3 28 134 100,00%

19,40% 29,10% 16,42% 8,96% 2,99% 2,24% 20,90% 100,00%

17,91% 27,61% 14,93% 8,21% 2,24% 2,24% 18,66% 91,79%

1,49% 1,49% 1,49% 0,75% 0,75% 0,00% 2,24% 8,21%

2008

2009

2010

Subtotal 2008

Subtotal 2009

Subtotal 2010

Percentagem falha 
operacional 

Percentagem 
ressarcimento ao erário 

Percentagem 

Total 

Subtotal falha operacional 
2008-2010

Subtotal ressarcimento ao 
erário 2008-2010

-

Áreas auditadas
Ano Recomendação Total Percentagem

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 Considerando os resultados apresentados para as áreas auditadas, visualizados no 

Gráfico 4, do total de recomendações consignadas entre 2008 e 2010, as áreas auditadas com 

maior incidência de recomendação são a “B”, com 29,10%, a “G”, com  20,90%, e a “A”, 

com 19,40%.  

Gráfico 4 – Total de recomendações incidentes por área auditada – 2008 a 2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Ao analisar os relatórios das auditorias para as áreas “B”, “G” e “A”, percebeu-se que 

mais de uma Unidade Gestora foi considerada. As demais áreas auditadas - “C”, “D”, “E”, 

“F”- englobaram apenas uma Unidade Gestora no processo de auditoria. Com base nessa 

característica, pode-se inferir que, quando as áreas auditadas contemplam diversas Unidades 

Gestoras, há mais incidência de recomendações do que nas áreas auditadas que contemplam 

somente uma Unidade Gestora. 

 Tratando da incidência de recomendações por área auditada, no que diz respeito ao 

tipo de recomendação, o Gráfico 5 demonstra que a maior incidência das recomendações é do 

tipo falha operacional. Em adição, tem-se que as áreas “B”, “G” e “A”, que consideraram 

mais de uma Unidade Gestora, correspondem, respectivamente, a 27,61%, 18,66% e 17,91% 

do total. 

 

Gráfico 5 – Total de recomendações incidentes por tipo e área auditada – 2008 a 2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Um dado relevante é que as recomendações do tipo ressarcimento ao erário estão no 

intervalo de 0% a 2,24%. Nesse sentido, a área auditada “F” merece destaque, visto que é uma 

das que têm menor incidência de recomendação do tipo falha operacional e nenhuma 

incidência relacionada ao ressarcimento ao erário.  

No que se refere ao debate relacionado à análise das reincidências por área auditada, a 

partir da elaboração da Tabela 6 e do Gráfico 6, a seguir, tem-se que as áreas com maior 

percentual de participação foram a “B”, com 12,5%, a “C”, com 3,75%, e a “D” e a “G” 

empatadas, com 2,5%.  
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Tabela 6 – Total de recomendações reincidentes por área auditada 

A B C D E F G

Falha 
operacional

1 7 - 2 - - 2 12 15,00%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 - 0 - - 0 0 0,00%

1 7 0 2 0 0 2 12 15,00%

Falha 
operacional

- 2 2 - 0 1 - 5 6,25%

Ressarcimento 
ao erário

- 1 1 - 0 0 - 2 2,50%

0 3 3 0 0 1 0 7 8,75%

1 9 2 2 0 1 2 17 21,25%

0 1 1 0 0 0 0 2 2,50%

1 10 3 2 0 1 2 19 23,75%

1,25% 12,50% 3,75% 2,50% 0,00% 1,25% 2,50% 23,75%

1,25% 11,25% 2,50% 2,50% 0,00% 1,25% 2,50% 21,25%

0,00% 1,25% 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50%

2009

Subtotal ressarcimento ao 
erário 2009-2010

-

Ano Recomendação

Áreas auditadas

Total Percentagem

Percentagem falha 
operacional 

Percentagem 
ressarcimento ao erário 

Subtotal 2009

2010

Subtotal 2010

Total

Percentagem 

Subtotal falha operacional 
2009-2010

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Gráfico 6 – Total de recomendações reincidentes por área auditada – 2009 a 2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

É oportuno explicar que as áreas “B”, “C” e “D” englobam atividades realizadas tanto 

por servidores quanto por não servidores7da IFES, enquanto as áreas “A”, “E”, “F” e “G” 

apresentam atividades realizadas tão somente por servidores. A partir daí, é possível inferir 

                                                 
7 Considera-se como não servidores os que foram contratados pela IFES  por meio de algum tipo de contrato 
administrativo, excetuando-se os servidores estatutários e empregados,  regidos pela legislação em vigor. 
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que o fato de a área ter atividades realizadas por não servidores explique, pelo menos em 

parte, a maior quantidade de reincidências. Nesse sentido, a área “E”, constituída por uma 

única Unidade Gestora, e que engloba atividades realizadas apenas por servidores da IFES, é 

a única em que não houve nenhum tipo de reincidência. Isso sugere que, para essa única área 

auditada, os processos de auditoria vêm se transformando em fonte de informação para o 

conhecimento organizacional, de forma total. 

 Avaliando a reincidência de recomendações por área auditada, conforme o Gráfico 7, 

apenas as áreas “B” e “C”, ambas com 1,25% de participação, apresentaram reincidência da 

recomendação do tipo ressarcimento ao erário, ao passo que as demais não apresentaram esse 

tipo de reincidência. 

 

Gráfico 7 – Total de recomendações reincidentes por tipo e área auditada – 2009 a 
2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 Consolidando os dados apresentados neste tópico, o Gráfico 8, a seguir, apresenta o 

cotejamento das recomendações incidentes, entre 2008 e 2010, e reincidentes, entre 2009 e 

2010. A área “B” é a que apresenta um percentual maior de incidência, 29,10%, e reincidência 

de recomendação 12,50%. As áreas “G” e “A”, embora apresentem, respectivamente, o 

segundo e o terceiro maiores resultados de incidência, com 20,90% e 19,40%, não apresentam 

os maiores percentuais de reincidência das recomendações, a saber, 2,50% e 1,25%.  
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Gráfico 8 – Comparativo de recomendações incidentes e reincidentes por área 

auditada 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Esse fato indica que as áreas auditadas que obtiveram um percentual maior de 

incidência das recomendações, nem sempre, são as áreas com maior percentual de 

reincidência.  

Tal resultado reflete que os processos de auditoria vêm se transformando em fonte de 

informação para o conhecimento organizacional na IFES pesquisada, posto que a informação 

reportada nas recomendações dos relatórios das auditorias internas realizadas tem sido 

transformada em conhecimento pela IFES, pela ação, mediante a conversão do conhecimento 

tácito em explícito.  

 

4.3 UNIDADES GESTORAS RECOMENDADAS PARA CADA ÁREA AUDITADA 

 

Após ser efetuada a contagem de frequencia das recomendações quanto ao tipo, para 

verificar as suas incidências e reincidências e, em seguida, detalhando por área auditada, este 

estudo pormenorizará essa contagem, no âmbito de cada área auditada, por Unidade Gestora 

recomendada.  

Para visualizar as Unidades Gestoras recomendadas por área auditada, foi elaborada a 

Tabela 7, a seguir, em que se verifica que, na maior parte das áreas auditadas, como as “C”, 

“D”, “E” e “F”, apenas uma Unidade Gestora foi recomendada para o período de 2008 a 2010.  
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Tabela 7 – Unidade Gestora recomendada por área auditada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

A 1 1 1 1 1 1 1 1 8

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

C 1 1

D 1 1

E 1 1

F 1 1

G 1 1 1 1 4

Total 2 3 4 2 3 2 2 3 2 1 1 25

Área auditada
Unidade gestora recomendada

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Para uma análise mais detalhada da medida em que os processos de auditoria interna 

têm se constituído em fonte de informação para o conhecimento organizacional em uma IFES, 

os próximos tópicos apresentarão os resultados das incidências e das reincidências das 

recomendações por Unidade Gestora recomendada por área auditada. 

 

4.3.1 Para a área auditada “A” 

   

 Os dados apresentados na Tabela 8, adiante, demonstram que essa área teve a 

participação de 19,40% do total de recomendações consignadas nos relatórios das auditorias 

internas para a IFES pesquisada, no período de 2008 a 2009, e foram consignadas 

recomendações para oito Unidades Gestoras.         
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Tabela 8 –Recomendações incidentes por Unidades Gestoras recomendadas - área auditada 

“A” 

1 2 3 4 5 6 7 8

Falha 
operacional

4 1 1 0 2 0 1 0 9 6,72%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,75%

4 1 1 0 3 0 1 0 10 7,46%

Falha 
operacional

0 2 1 4 1 1 3 3 15 11,19%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,75%

0 2 1 4 1 1 4 3 16 11,94%

4 3 2 4 3 1 4 3 24 17,91%

0 0 0 0 1 0 1 0 2 1,49%

4 3 2 4 4 1 5 3 26 19,40%

2,99% 2,24% 1,49% 2,99% 2,99% 0,75% 3,73% 2,24% 19,40%

2,99% 2,24% 1,49% 2,99% 2,24% 0,75% 2,99% 2,24% 17,91%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,00% 0,75% 0,00% 1,49%

-

Unidades gestoras recomendadas
Total Percentagem

2008

Subtotal 2008

2009

Subtotal 2009

Total

Ano Recomendação

Subtotal falha operacional  
2008-2009

Subtotal ressarcimento ao 
erário  2008-2009

Percentagem

Percentagem falha 
operacional

Percentagem 
ressarcimento ao erário  

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

É importante esclarecer que essa área foi auditada, em seu primeiro ciclo, no ano de 

2008, e em 2009, no segundo ciclo. Portanto, foi observado um aumento no número de 

recomendações de 2008 para 2009, visto que representaram 7,46% e 11,94% respectivamente. 

Em adição, tem-se que, em 2008, cinco Unidades Gestoras foram recomendadas e, em 2009, 

sete.  

 

Gráfico 9 – Total de recomendações incidentes - área auditada “A” – 2008 a 2009 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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 Como pode ser visualizado no Gráfico 9, já apresentado, a Unidade Gestora com um 

maior percentual de recomendação foi a “7”, com 3,73%, enquanto a que apresentou o menor 

percentual foi a “6”, com 0,75%, em relação ao total de recomendações de 134, consignadas 

para IFES durante as auditorias realizadas entre 2008 e 2010. 

No que tange à discussão dos resultados quanto ao tipo de recomendações incidentes, 

o Gráfico 10 demonstra que, em todas as Unidades Gestoras recomendadas para a área “A”, 

foi evidenciada falha operacional. Quanto às recomendações do tipo ressarcimento ao erário, 

só foram apontadas nas Unidades Gestoras “5” e “7”.  

 

Gráfico 10 – Total de recomendações incidentes por tipo - área auditada “A” – 2008 a 
2009 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 Referente à comparação feita entre as recomendações incidentes e as reincidentes, 

segundo os dados apresentados na Tabela 9, em seguida, apenas a Unidade Gestora “7” 

apresentou reincidência, do tipo falha operacional, o que corresponde a 1,25% do total de 

reincidências verificadas para a IFES. 

 

Tabela 9 – Recomendações reincidentes por Unidades Gestoras recomendadas - área auditada 
“A” 

1 2 3 4 5 6 7 8

Falha 
operacional

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,25%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,25%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 0,00% 1,25% -

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 0,00% 1,25% -

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -

Percentagem falha 
operacional

Percentagem 
ressarcimento ao erário

Percentagem

2009

Total

Unidades gestoras recomendadas
TotalAno Recomendação Percentagem

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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 O Gráfico 11 confirma que, nessa área auditada, a maior parte das Unidades Gestoras 

não foi reincidente nas falhas e nos desvios apontados de um ciclo de auditoria para o outro.  

 

Gráfico 11 – Comparativo de recomendações incidentes e reincidentes - área auditada 
“A” 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

4.3.2 – Para a área auditada “B” 

 

 Das sete áreas auditadas que foram estudadas nesta pesquisa, a “B” é a única que foi 

submetida à auditoria interna, ao longo do período de três anos, considerado neste trabalho. 

Essa particularidade foi positiva, visto que permitiu mais detalhamento para essa área, por ter 

conduzido a uma análise de reincidência do segundo ciclo de auditoria (2009), em relação ao 

primeiro (2008), e do terceiro (2010), em relação ao segundo (2009). 

 Considerando esses três ciclos de auditoria, foi elaborada a Tabela 10, a seguir, onde 

se aponta que nove Unidades Gestoras foram recomendadas em 2008, o que representa, em 

relação ao total de 134 recomendações consignadas para IFES, 13,43%; sete, em 2009, o que 

significa 8,96% de participação nas recomendações detectadas, e quatro, em 2010, que 

equivalem a 6,72% das recomendações. 
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Tabela 10 – Recomendações incidentes por Unidades Gestoras recomendadas - área auditada 
“B” 

2 3 4 5 6 7 8 10 11

Falha 
operacional

7 1 2 3 1 1 1 1 1 18 13,43%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

7 1 2 3 1 1 1 1 1 18 13,43%

Falha 
operacional

4 1 1 1 2 1 1 0 0 11 8,21%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,75%

4 1 2 1 2 1 1 0 0 12 8,96%

Falha 
operacional

4 0 2 1 0 0 1 0 0 8 5,97%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,75%

4 0 3 1 0 0 1 0 0 9 6,72%

15 2 5 5 3 2 3 1 1 37 27,61%

0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1,49%

15 2 7 5 3 2 3 1 1 39 29,10%

11,19% 1,49% 5,22% 3,73% 2,24% 1,49% 2,24% 0,75% 0,75% 29,10%

11,19% 1,49% 3,73% 3,73% 2,24% 1,49% 2,24% 0,75% 0,75% 27,61%

0,00% 0,00% 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,49%

Subtotal 2010

Percentagem falha 
operacional

Percentagem 
ressarcimento ao erário

-

Percentagem

Subtotal 2008

2009

Subtotal 2009

Total

2008

Ano Recomendação
Unidades gestoras recomendadas

Total

Subtotal falha operacional  
2008-2010

Subtotal ressarcimento ao 
erário 2008-2010

Percentagem

2010

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 Como visto, embora essa seja a área com maior incidência de recomendações na IFES, 

com 29,10%, houve um decréscimo no quantitativo de recomendações ao longo desses anos.  

O Gráfico 12 indica que a Unidade Gestora com um percentual maior de 

recomendações foi a “2”, com 11,19%, enquanto as que apresentaram o menor percentual 

foram a “10” e “11”, com 0,75%, em relação ao total de recomendações de 134, consignadas 

para IFES, durante as auditorias realizadas entre 2008 e 2010. 

 

Gráfico 12 – Total de recomendações incidentes - área auditada “B” – 2008 a 2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Em se tratando das recomendações incidentes, tem-se que a maior incidência de 

recomendações é do tipo falha operacional, por isso ter sido constatado em todas as Unidades 

Gestoras recomendadas. As recomendações do tipo ressarcimento ao erário só foram 

consignadas para a Unidade Gestora recomendada “4”. Esses resultados foram obtidos por 

meio da análise dos dados, contidos no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Total de recomendações incidentes por tipo - área auditada “B” – 2008 a 
2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 Ao visualizar os dados tabulados na Tabela 11, a seguir, a análise de reincidência do 

segundo ciclo de auditoria (2009), em relação ao primeiro (2008), e do terceiro ciclo (2010), 

em relação ao segundo (2009), demonstrou que houve um decréscimo da reincidência de 

8,75%, em 2009, para 3,75%, em 2010, em relação às 80 (oitenta) recomendações 

consignadas nos primeiros ciclos de auditoria em 2008 e 2009.  

Ressalte-se que o maior percentual de reincidência ocorreu nas recomendações do tipo 

falha operacional (11,25%), relativo às reincidências detectadas nas auditorias internas 

realizadas inicialmente em 2008 e 2009.  
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Tabela 11 – Recomendações reincidentes por Unidades Gestoras recomendadas - área 
auditada “B” 

2 3 4 5 6 7 8 10 11

Falha 
operacional

2 1 1 1 0 1 1 0 0 7 8,75%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

2 1 1 1 0 1 1 0 0 7 8,75%

Falha 
operacional

0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2,50%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1,25%

0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 3,75%

2 1 1 2 0 1 2 0 0 9 11,25%

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1,25%

2 1 2 2 0 1 2 0 0 10 12,50%

2,50% 1,25% 2,50% 2,50% 0,00% 1,25% 2,50% 0,00% 0,00% 12,50%

2,50% 1,25% 1,25% 2,50% 0,00% 1,25% 2,50% 0,00% 0,00% 11,25%

0,00% 0,00% 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25%

Total

Percentagem

Percentagem falha 
operacional

Percentagem 
ressarcimento ao erário

Subtotal 2010

Subtotal falha operacional  
2009-2010

Subtotal ressarcimento ao 
erário 2009-2010

2009

Subtotal 2009

Ano Recomendação
Unidades gestoras recomendadas

Total Percentagem

-

2010

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

 No confronto entre os dados relacionados às recomendações incidentes entre 2008 e 

2010 e as reincidentes entre 2009 e 2010, de acordo com o Gráfico 14, constatou-se que, das 

nove Unidades Gestoras recomendadas para a área “B”, três não apresentaram reincidências 

(“6”, “10” e “11”). Para as demais, quatro apresentaram 2,5% de reincidência (“2”, “4”, “5” e 

“8”), e duas, 1,25% (“3” e “7”). Isso indica que os processos de auditoria não vêm se 

transformando em fonte de informação para o conhecimento organizacional totalmente. 

 

Gráfico 14 – Comparativo de recomendações incidentes e reincidentes - área auditada 
“B” 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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4.3.3 Para a Área Auditada “C” 

 

 A Unidade Gestora recomendada na área auditada “C” foi apenas a “3”, como 

demonstrado no Gráfico 15, com 16,42% das incidências detectadas. É oportuno esclarecer 

que, para essa área auditada, apenas uma Unidade Gestora foi recomendada, porque essa 

Unidade é a única que executa as atividades inerentes à área auditada. 

 

Gráfico 15 – Total de recomendações incidentes - área auditada “C” – 2008 e 2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 Para essa unidade, o primeiro ciclo de auditoria ocorreu em 2008, e o segundo, para o 

qual foi verificada a reincidência das recomendações, em 2010.  

Do primeiro ciclo de auditoria para o segundo, houve um aumento na incidência de 

recomendações, que passou de 6,72% para 9,70%, de acordo com a Tabela 12. 

 
Tabela 12 – Recomendações incidentes por Unidade Gestora recomendada - 
área auditada “C” 

Unidade gestora recomendada

3

Falha 
operacional

8 8 5,97%

Ressarcimento 
ao erário

1 1 0,75%

9 9 6,72%

Falha 
operacional

12 12 8,96%

Ressarcimento 
ao erário

1 1 0,75%

13 13 9,70%

20 20 14,93%

2 2 1,49%

22 22 16,42%

Subtotal 2008

2010

Subtotal 2010

Total

Subtotal falha operacional  
2008 e 2010

Subtotal ressarcimento ao 
erário 2008 e 2010

Ano Recomendação Total Percentagem

2008

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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É oportuno realçar que, do total das recomendações incidentes, 14,93% foram do tipo 

falha operacional, e 1,49%, do tipo ressarcimento ao erário, segundo dados expostos no 

Gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Total de recomendações incidentes por tipo - área auditada “C” – 2008 e 
2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 Discutindo-se os dados relacionados às recomendações reincidentes, em conformidade 

com a Tabela 13, conclui-se que as reincidências foram tanto para recomendações tipo falha 

operacional (2,5%), quanto para ressarcimento ao erário (1,25%).  

 

Tabela 13 – Recomendações reincidentes por Unidade Gestora recomendada - área 
auditada “C” 

Unidade gestora recomendada

3

Falha 
operacional

2 2 2,50%

Ressarcimento 
ao erário

1 1 1,25%

3 3 3,75%

2010

Total

Ano Recomendação Total Percentagem

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 Quanto à análise referente às recomendações incidentes versus as reincidentes, 

mencionados no Gráfico 17, essa área auditada apresentou incidência de recomendações de 

16,42% e reincidência de 3,75%, correspondendo, respectivamente, a quarta e segunda 

maiores participações. 
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Gráfico 17 – Comparativo de recomendações incidentes e reincidentes - área auditada 
“C” 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
 A inferência a ser extraída a partir desse resultado é que, embora essa área auditada 

considere apenas uma Unidade Gestora recomendada, essa unidade é uma das que os 

processos de auditoria interna vêm se transformando em fonte de informação para o 

conhecimento, em menor intensidade, devido ao seu percentual elevado de reincidência, 

diante de outras Unidades Gestoras recomendadas, conforme mostra a Tabela 6 (p. 74). 

 
4.3.4 Para a área auditada “D” 

 
 Tal como a área auditada “C”, a “D” englobou apenas a Unidade Gestora recomendada 

“3”. Isso ocorre em virtude de essa Unidade Gestora recomendada ser a única a 

operacionalizar as atividades submetidas à auditoria nessa área. Como demonstrado pelo 

Gráfico 18, essa área é responsável por 8,96% das incidências das 134 recomendações 

consignadas. 

Gráfico 18 – Total de recomendações incidentes - área auditada “D” – 2008 e 2009 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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 De acordo com a Tabela 14, 4,48% ocorreram no primeiro ciclo de auditoria, em 2008, 

e 4,48%, no segundo, em 2009. 

 

Tabela 14 – Recomendações incidentes por Unidade Gestora recomendada - área 
auditada “D” 

Unidade gestora recomendada

3

Falha 
operacional

6 6 4,48%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0,00%

6 6 4,48%

Falha 
operacional

5 5 3,73%

Ressarcimento 
ao erário

1 1 0,75%

6 6 4,48%

11 11 8,21%

1 1 0,75%

12 12 8,96%

Subtotal 2008

2009

Subtotal 2009

Total

Subtotal falha operacional  
2008-2009

Subtotal ressarcimento ao 
erário 2008-2009

Ano Recomendação Total Percentagem

2008

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

Acrescente-se, também, que 8,21% dessas recomendações foram falhas operacionais, 

e 0,75%, ressarcimento ao erário, de acordo com a Tabela 14 e o Gráfico 19.   

 

Gráfico 19 – Total de recomendações incidentes por tipo - área auditada “D” – 2008 e 
2009 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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 Com o intuito de verificar as recomendações reincidentes no segundo ciclo de 

auditoria, foi analisada a Tabela 15, a qual indica que todas as reincidências foram do tipo 

falha operacional, o que corresponde a 2,50%. 

 
Tabela 15 – Recomendações reincidentes por Unidade Gestora recomendada - 
área auditada “D” 

Unidade gestora recomendada

3

Falha 
operacional

2 2 2,50%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0,00%

2 2 2,50%Total

Ano Recomendação Total Percentagem

2009

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

No Gráfico 20, o resultado indica que o percentual de reincidência de 2,50% é menor 

que o das recomendações de 8,96%. Isso demonstra que os processos de auditoria vêm se 

transformando em fonte de informação para o conhecimento organizacional na área auditada 

“D”, Unidade Gestora recomendada “3”. 

 

Gráfico 20 – Comparativo de recomendações incidentes e reincidentes - área auditada 
“D” 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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4.3.5 Para a área auditada “E” 

 

 A Unidade Gestora recomendada, na área auditada “E”, foi apenas a “9”, como 

demonstrado no Gráfico 21, com 2,99% das incidências. Essa Unidade Gestora realiza todas 

as atividades inerentes à referida área. 

 

Gráfico 21 – Total de recomendações incidentes - área auditada “E” – 2009 e 2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
 

 No primeiro ciclo de auditoria, realizado em 2009, essa Unidade Gestora teve a 

participação de 2,24%, nas 134 recomendações consignadas nos relatórios de auditoria 

interna. No segundo ciclo de auditorias, em 2010, essa participação decresceu para 0,75%, 

conforme exposto na Tabela 16.  

 
Tabela 16 – Recomendações incidentes por Unidade Gestora recomendada - 
área auditada “E” 

Unidade gestora recomendada

9

Falha 
operacional

2 2 1,49%

Ressarcimento 
ao erário

1 1 0,75%

3 3 2,24%

Falha 
operacional

1 1 0,75%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0,00%

1 1 0,75%

3 3 2,24%

1 1 0,75%

4 4 2,99%

Subtotal 2009

2010

Subtotal 2010

Total

Subtotal falha operacional  
2009-2010

Subtotal ressarcimento ao 
erário 2009-2010

Ano Recomendação Total Percentagem

2009

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
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O Gráfico 22 indica que as recomendações foram tanto do tipo operacional, no valor 

de 2,24%, quanto do tipo ressarcimento ao erário, correspondente a 0,75%. 

 

Gráfico 22 – Total de recomendações incidentes por tipo - área auditada “E” – 2009 e 
2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
 A Unidade Gestora “9”, na área auditada “E”, destaca-se na pesquisa pelo fato de não 

apresentar reincidência. Esse fato é compreendido a partir da Tabela 17 e do Gráfico 23. 

 

Tabela 17 – Recomendações reincidentes por Unidade Gestora recomendada - 
área auditada “E” 

Unidade gestora recomendada

9

Falha 
operacional

0 0 0,00%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0,00%

0 0 0,00%Total

Ano Recomendação Total Percentagem

2010

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

Gráfico 23 – Comparativo de recomendações incidentes e reincidentes - área auditada 
“E” 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012 
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Os dados indicam que as informações dos processos de auditorias internas vêm se 

transformando em fonte de informação para o conhecimento organizacional para a IFES 

pesquisada de forma total. Fica também demonstrado que essa Unidade Gestora recomendada 

aprendeu com essas informações, uma vez que não foram verificadas reincidências de erros e 

falhas de um ciclo de auditoria para outro, além de haver o pleno atendimento à Instrução 

Normativa/ CGU nº 01, de 13/03/2003, a qual determina que ações devem ter sido tomadas 

pelos gestores, no sentido de implementar as recomendações contidas nos relatórios das 

auditorias internas. 

 

4.3.6 Para a área auditada “F” 

 

 Da mesma forma que a área auditada “E” e de acordo com Gráfico 24, essa área 

auditada abordou apenas a Unidade Gestora recomendada “9”, pelo fato de essa atividade ser 

executada apenas por essa Unidade, o que representa 2,24% das incidências das 134 

recomendações consignadas.  

 

Gráfico 24 –Total de recomendações incidentes - área auditada “F” – 2009 e 2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

 A partir da análise dos dados mencionados na Tabela 18, em seguida, é apontado o 

aumento na incidência de recomendações entre o primeiro ciclo de auditoria, em 2009, e de 

0,75% para 1,49%, no segundo, em 2010.   

 É oportuno destacar que a área auditada “F” é a com menor incidência de 

recomendação, diante das 134 recomendações consignadas entre 2008 e 2010.  
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Tabela 18 – Recomendações incidentes por Unidade Gestora recomendada - 
área auditada “F” 

Unidade gestora recomendada

9

Falha 
operacional

1 1 0,75%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0,00%

1 1 0,75%

Falha 
operacional

2 2 1,49%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0,00%

2 2 1,49%

3 3 2,24%

0 0 0,00%

3 3 2,24%

Subtotal 2009

2010

Subtotal 2010

Total

Subtotal falha operacional  
2009-2010

Subtotal ressarcimento ao 
erário 2009-2010

Ano Recomendação Total Percentagem

2009

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

O Gráfico 25 retrata que todas as recomendações incidentes para essa área auditada 

são do tipo falha operacional 

 

Gráfico 25 – Total de recomendações incidentes por tipo - área auditada “F” – 2009 e 
2010 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 

 Verificando os resultados relacionados às recomendações reincidentes, de acordo com 

a Tabela 19, a seguir, constata-se que as reincidências apontadas são do tipo operacional, no 

percentual de 1,25%. 
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Tabela 19 – Recomendações reincidentes por Unidade Gestora recomendada - 
área auditada “F” 

Unidade gestora recomendada

9

Falha 
operacional

1 1 1,25%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0,00%

1 1 1,25%Total

Ano Recomendação Total Percentagem

2010

 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 A tratativa relacionada à confrontação entre as recomendações incidentes e 

reincidentes destaca que, embora essa área auditada aborde apenas uma Unidade Gestora 

recomendada, visto que a atividade auditada só é realizada por essa Unidade, existe 

reincidência de recomendações. Isso pode ser visualizado no Gráfico 26. 

 

Gráfico 26 – Comparativo de recomendações incidentes e reincidentes - área auditada 
“F” 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

4.3.7 Para a área auditada “G” 

 

A partir do que foi apresentado na Tabela 20, a seguir, é demonstrado que essa área 

teve a segunda participação mais expressiva, com 20,90%, do total de recomendações 

consignadas nos relatórios das auditorias internas para a IFES pesquisada, no período de 2008 

a 2009. Nessa área, foram consignadas recomendações para quatro Unidades Gestoras. 

 Convém esclarecer que essa área foi auditada no primeiro ciclo de 2008 e, em seguida, 

em 2009. Observou-se que houve uma diminuição do número de recomendações de 15,67%, 

em 2008, para 5,22%, em 2009. Similarmente ao detectado para a área auditada “B”, no 
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primeiro ciclo de auditoria, o número de Unidades Gestoras recomendadas foi maior - três 

unidades - ao passo que, no segundo, foi de apenas duas, indicando que quanto maior o 

número de Unidades Gestoras recomendadas em uma área auditada, maior a incidência de 

recomendações. 

No que tange ao tipo de recomendação consignada, do total de 134, 18,66% são do 

tipo falha operacional, e 2,24%, ressarcimento ao erário. Para três, das quatro áreas auditadas, 

recomendações do tipo ressarcimento ao erário foram apontadas, o que reflete que essa área 

auditada é a que mais apresenta esse tipo de recomendação, entre as que foram auditadas na 

IFES.  

 

Tabela 20 – Recomendações incidentes por Unidades Gestoras recomendadas - 
área auditada “G” 

1 2 5 8

Falha 
operacional

0 17 1 0 18 13,43%

Ressarcimento 
ao erário

0 1 1 1 3 2,24%

0 18 2 1 21 15,67%

Falha 
operacional

2 5 0 0 7 5,22%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0 0 0 0,00%

2 5 0 0 7 5,22%

2 22 1 0 25 18,66%

0 1 1 1 3 2,24%

2 23 2 1 28 20,90%

1,49% 17,16% 1,49% 0,75% 20,90%

1,49% 16,42% 0,75% 0,00% 18,66%

0,00% 0,75% 0,75% 0,75% 2,24%
Percentagem 

ressarcimento ao erário

Subtotal falha operacional  
2008-2009

Subtotal ressarcimento ao 
erário 2008-2009

-

Percentagem

2008

Percentagem falha 
operacional

Ano Recomendação
Unidades gestoras recomendadas

Total

Subtotal 2008

2009

Subtotal 2009

Total

Percentagem

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Esses mesmos resultados podem ser visualizados nos Gráficos a seguir. 
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Gráfico 27 – Total de recomendações incidentes - área auditada “G” – 2008 e 2009 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Detalhando o Gráfico 27 e de acordo com o demonstrado no Gráfico 28, o maior 

quantitativo das recomendações tipo falha operacional foi consignado para a Unidade Gestora 

recomendada “2”. Isso indica que essa Unidade é a com mais incidência de erros relacionados 

ao controle e à execução das atividades inerentes a essa área auditada. 

 

Gráfico 28 – Total de recomendações incidentes por tipo - área auditada “G” – 2008 e 
2009 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Ao avaliar as reincidências das recomendações, contidas na Tabela 21, em seguida, 

verifica-se que as reincidências ocorreram na Unidade Gestora “2” e foram apenas do tipo 

falha operacional, o que corresponde a 2,5% de reincidência. 
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Tabela 21 – Recomendações reincidentes por Unidades Gestoras recomendadas 
- área auditada “G” 

1 2 5 8

Falha 
operacional

0 2 0 0 2 2,50%

Ressarcimento 
ao erário

0 0 0 0 0 0,00%

0 2 0 0 2 2,50%

0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 2,50%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50%

0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00%

2009

Total

Percentagem

Percentagem falha 
operacional

Percentagem 
ressarcimento ao erário

Ano Recomendação
Unidades gestoras recomendadas

Total Percentagem

-

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Por fim, ao considerar as recomendações incidentes frente às reincidentes, para a área 

“G”, de acordo com o Gráfico 29, a Unidade Gestora recomendada “2” foi a que apresentou o 

índice mais alto de incidência (17,16%) e de reincidência (2,5%). As demais Unidades 

Gestoras recomendadas não apresentaram reincidência. Isso indica que, nessa área auditada, 

os processos de auditoria interna vêm se transformando em fonte para o conhecimento 

organizacional em sua maioria. 

  

Gráfico 29 – Comparativo de recomendações incidentes e reincidentes - área auditada 
“G” 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

O capítulo seguinte apresentará as considerações finais, abordando a resposta para o 

problema de pesquisa, limitações da pesquisa, além de sugerir recomendações para estudos 

futuros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

O objetivo deste estudo foi de analisar como os processos de auditoria interna vêm se 

transformando em fonte de informação para o conhecimento organizacional em uma IFES, 

fornecendo subsídios para a reflexão de como essa técnica de controle interno pode impactar 

positivamente em sua gestão.  

Para isso, o procedimento de análise de conteúdo se mostrou imprescindível, por ter 

propiciado uma classificação das recomendações em nota de auditoria, falha operacional e 

ressarcimento ao erário. Tais recomendações foram analisadas de acordo com seu tipo, área 

auditada e Unidades Gestoras recomendadas para cada área auditada, a partir do que foi 

consignado nos relatórios das auditorias internas que ocorreram entre 2008 e 2010, no 

mínimo, por dois anos consecutivos ou não, na IFES pesquisada. Essa identificação foi 

relevante, visto que, por meio dela, foi possível mensurar em que tipo de ações existe o maior 

nível de inconsistência, sujeitas às recomendações. 

O fato de o estudo ter apontado a inexistência de recomendações do tipo nota de 

auditoria sinaliza que as recomendações consignadas têm um caráter geral, e não pontual, 

portanto, estão relacionadas a causas específicas, que precisam ser conhecidas para que sejam 

definitivamente equacionadas. 

Conforme discutido no capítulo 4, que trata dos resultados, a maioria das 

recomendações se refere às falhas operacionais e, uma parcela pequena, às recomendações do 

tipo ressarcimento ao erário. Isso realça que as atividades relacionadas ao controle e à 

execução necessitam de um constante acompanhamento, tanto por parte dos próprios gestores, 

no exercício de suas atividades diárias, quanto da Coordenação de Controle Interno, que já 

realiza esse controle por meio da técnica da Auditoria Interna.  

Para o período pesquisado, este estudo revelou um decréscimo das recomendações. 

Isso pode ser interpretado como um indício de que as informações geradas pelos processos de 

auditoria interna contribuem para o conhecimento organizacional, mediante o uso da 

informação pela ação, gerando conhecimento, cujos tipos tácito e explícito são convertidos, 

conforme a teoria da criação do conhecimento organizacional, e alavancados pelo 

aprendizado organizacional. Consequentemente, também se verificou a existência de atuações 

voltadas para o atendimento à IN/CGU Nº 01, de 13/03/2003, que preceitua que ações devem 

ter sido tomadas pelos gestores no sentido de implementar as recomendações contidas nos 

relatórios das auditorias internas. Entretanto, para que essa assertiva seja ratificada, é 
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necessário um acompanhamento do total de recomendações, por tipo de recomendação, 

durante um maior período de tempo, considerando as mesmas áreas auditadas, de modo que 

haja mais subsídios que consolidem esse entendimento. 

Com base nos resultados por área auditada, verificou-se que, quanto mais Unidades 

Gestoras são auditadas em uma mesma área, maior é a incidência das recomendações. Isso 

pode ser um indicativo de que é preciso haver atividades organizacionais que promovam o 

compartilhamento de conhecimentos, em virtude da interação no ambiente organizacional, 

para a troca de experiências, práticas, aprendizagens, trabalhos e inovações.  

 Além disso, as áreas auditadas “C” e “F”, que englobaram apenas uma Unidade 

Gestora recomendada, apresentaram o aumento na incidência de recomendações entre o 

primeiro e o segundo ciclos de auditoria. Como os dados coletados na pesquisa, inerentes a 

este estudo, não se destinam a identificar as causas de maior e menor incidência das 

recomendações, não foi possível delimitar as razões que poderiam ter influenciado para o 

aumento de recomendações entre o primeiro e o segundo ciclos de auditoria. 

No que tange às reincidências, o maior número se deu nas recomendações do tipo 

falha operacional, o que significa que as atividades das áreas auditadas, quanto ao controle e à 

execução, são as mais sujeitas à reincidência de erros do que as relacionadas ao ressarcimento 

ao erário, como também as primeiras são as de mais difícil implementação. Nesse 

direcionamento, pesquisas que tratem da relação entre a informação, gerada pelos relatórios 

das auditorias internas, e comunicação, como também que abordem a relação entre a 

coletivização do conhecimento, a partir das informações dos processos de auditoria interna, e 

aprendizado individual, grupal e organizacional, podem vir a identificar possíveis causas para 

as reincidências das recomendações. 

Outro aspecto a ser destacado é que, para todas as áreas auditadas, o percentual de 

reincidência foi menor do que as incidências das recomendações. Isso indica que os processos 

de auditoria interna vêm se transformando em fonte de informação para o conhecimento 

organizacional e vêm sendo alavancados pela aprendizagem organizacional, visto que a 

Instituição tem convertido o conhecimento tácito em explícito, evitando assim uma 

reincidência maior de falhas e desvios, em decorrência do aprendizado ocorrido a partir das 

recomendações consignadas nos relatórios das auditorias internas.  

Ressalta-se que esse fato se adéqua a um dos focos ou ênfases da aprendizagem 

organizacional, especialmente relacionada à gestão do conhecimento, pelo fato de a 

aprendizagem organizacional necessitar adquirir técnicas e práticas que podem ser novas para 

a organização, constituindo-se assim em aquisição de conhecimento. 
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Por outro lado, levando em consideração que, em algumas áreas auditadas, o índice de 

reincidência é maior de que outras, como a área “B”, com maior índice de reincidência e a 

área “E”, com nenhuma reincidência, percebeu-se que existem áreas em que os processos de 

auditoria interna, como fonte de informação para o conhecimento organizacional, 

transformaram-se em menor intensidade do que outras. Essa percepção também pôde ser 

extraída mediante a comparação das Unidades Gestoras recomendadas nas áreas auditadas.  

Isso demonstra a necessidade de aprofundar as pesquisas no sentido de identificar as 

causas que tanto impactam a utilização das auditorias internas como fonte de informação para 

o conhecimento organizacional, como também as relacionadas ao ambiente ensejador para a 

criação do conhecimento, uma vez que os dados coletados neste estudo não se destinam a 

identificar as causas de maior e menor incidência e reincidência das recomendações. 

Quanto às limitações relativas ao desenvolvimento da pesquisa, no decorrer deste estudo 

foram apontadas duas. A primeira se refere ao período considerado para a pesquisa - três anos – 

de 2008 a 2010. Por conseguinte, a abordagem, quanto aos resultados discutidos neste 

trabalho, ocorreu para um curto período de tempo. A segunda se relaciona a estratégia adotada. 

Como se trata de um estudo de caso, os achados desta pesquisa só são válidos para outro ambiente 

- IFES ou instituição de outra natureza - na medida em que todos os processos e o ambiente sejam 

rigorosamente idênticos ao da IFES pesquisada. 

Referindo-se à análise realizada nesta pesquisa, considera-se que a maioria dos 

processos de auditoria interna vem se transformando em fonte de informação para o 

conhecimento organizacional. Fundamentam esse entendimento tanto o fato de, mesmo em 

número pequeno, desvios e falhas, relacionados ao acompanhamento de processos, serem 

recorrentes, quanto de algumas ações corretivas, propostas nas recomendações, não serem 

totalmente equacionadas de um ciclo de auditoria para o outro. Mesmo assim, este estudo 

mostrou a tendência de essa técnica ser mais empregada como fonte de informação para o 

conhecimento, visto que, para o período pesquisado, as reincidências têm apresentado 

decréscimo. Adiciona-se, ainda, que as auditorias internas podem ter colaborado para a 

redução de fraudes, erros e para a correção de desperdícios, improbidades, negligências e 

omissões. 

A partir da análise realizada, algumas sugestões para estudos futuros emanaram, no 

sentido de aprofundar a temática relacionada às auditorias internas como fonte de informação 

para o conhecimento organizacional, no contexto das IFES, tal como listadas a seguir: 

 Realização de pesquisas para acompanhar as recomendações, por tipo, durante um 

maior período de tempo, se possível, considerando as mesmas áreas auditadas; 
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 Condução de pesquisas destinadas a identificar as causas que contribuem para a 

incidência e as reincidências das recomendações; 

 Estudos práticos que objetivem abordar a realização de atividades destinadas ao 

compartilhamento de conhecimentos e à promoção de aprendizagem individual, 

grupal e organizacional, entre os responsáveis, pelas Unidades Gestoras 

recomendadas, como uma forma de conscientizar sobre a importância do 

atendimento das recomendações consignadas nos relatórios das auditorias internas, 

para a gestão pública; 

 Pesquisas que tratem da relação entre informação e reincidência das 

recomendações consignadas pelos relatórios das auditorias internas, sob a 

perspectiva da teoria da comunicação; 

 Estudos comparativos entre IFES, a fim de replicar os conhecimentos gerados 

nesta pesquisa. 

 

Assim, considerando a conjuntura do Século XXI, quando o conhecimento é um bem 

valioso, as Instituições que conseguirem utilizar os conhecimentos que detêm para aprimorar 

as suas práticas, certamente, estarão buscando aprender e lutando por seu sucesso. 

Nesse sentido, este estudo pode contribuir tanto para a Coordenação de Controle 

Interno da IFES pesquisada, que passa a ter mais uma ferramenta para avaliar os resultados 

oriundos dos processos das auditorias, quanto para a própria IFES, ao ofertar uma nova forma 

de se visualizar as auditorias internas, ao tomar ciência de como essa técnica de controle 

interno vem se transformando em fonte de informação para o conhecimento organizacional.  
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APÊNDICE A - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

 

Ilmo. Sr.  

Sérgio Ricardo Figueiredo de Souza, 

Coordenador de Controle Interno da Universidade Federal da Paraíba 

 

João Pessoa, 27 de Junho de 2012 

 

 

 Eu, Ludinaura Regina Souza dos Santos, aluna regularmente matriculada no Mestrado 

Profissional em Gestão em Organizações Aprendentes (MPGOA), sob a orientação do Professor 

Doutor Otávio Machado Lopes de Mendonça, venho solicitar a V. Sa autorização para colher dados 

nesta Coordenação de Controle Interno, com a finalidade de realizar pesquisa para a Dissertação do 

Mestrado, nesse momento, intitulada “Auditorias internas como fonte de informação para o 

conhecimento organizacional: estudo de caso em uma IFES”. 

 Ressalto que os dados serão coletados mediante consulta aos Relatórios das Auditorias 

Internas realizadas por essa Coordenação, para o período de 2008 a 2010. 

 Em adição, comprometo-me a disponibilizar os dados resultantes da pesquisa, juntamente com 

a Dissertação elaborada no final do Mestrado, a essa Coordenação. 

 Sem mais para o momento, agradeço a atenção e a colaboração para a conclusão dessa 

importante etapa do trabalho. 

 

Atenciosamente, 

 
______________________________________ 

Ludinaura Regina Souza dos Santos 

Aluna 

 
Eu, Otávio Machado Lopes de Mendonça, responsabilizo-me pelo trabalho científico da 

aluna Ludinaura Regina Souza dos Santos. 

 
_____________________________________ 

Otávio Machado Lopes de Mendonça 

Orientador 
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ANEXO A 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Declaro, para os devidos fins, que a pesquisadora Ludinaura Regina Souza dos Santos, 

portadora do RG nº 1.831.890 SSP-PB, CPF 000.783.814-01, está autorizada a realizar pesquisa com 

os Relatórios das Auditorias Internas realizadas por essa Coordenação, para o período de 2008 a 

2010, com a finalidade de efetuar a coleta de dados para a Dissertação de Mestrado, nesse momento, 

intitulada “Auditorias internas como fonte de informação para o conhecimento organizacional: estudo 

de caso em uma IFES.” 

Declaro, ainda, ter conhecimento da pesquisa a ser realizada e de ter sido previamente 

informado de como serão utilizados os dados colhidos nessa instituição. 

 

 

João Pessoa, 27 de Junho de 2012 

 

 

 

________________________________ 

Sérgio Ricardo Figueiredo de Souza 

Coordenador de Controle Interno da Universidade Federal da Paraíba 

 

 
 

 


