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RESUMO
No ambiente de negócios atual, as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs) são criticas para o desempenho das organizações. Uma boa Governança de
Tecnologia de Informação (TI) contribui para o bom desempenho da área de TI e,
consequentemente para o valor que a TI agrega ao negócio. O objetivo dessa
pesquisa é analisar a contribuição da auditoria de sistemas de informação para a
governança de TI em uma seguradora no Rio de Janeiro. A abordagem da pesquisa
foi qualitativa, com coletas de evidências apoiada em entrevistas semi-estruturadas.
Para tratamento das narrativas, utilizou-se o método de análise de conteúdo. Os
resultados revelaram que a auditoria de sistemas contribui para que os processos da
área de TI sejam revistos e controles sejam implementados, mitigando os riscos
operacionais, financeiros e de imagem, por meio de um melhor fortalecimento do
gerenciamento de risco. As práticas adotadas pela auditoria de sistemas estão
dentro dos padrões internacionais, e quanto mais efetivas essas práticas, maior é a
colaboração da auditoria de sistemas para que os controles da TIC sejam eficientes.

Palavras-chave: auditoria, governança de TI e tecnologia da informação e
comunicação.

ABSTRACT
In today's business environment, the Information and Communication Technologies
(ICTs) are critical to the performance of organizations. Good Governance of
Information Technology (IT) contributes to the good performance of IT and
consequently to the value that IT brings to the business. The objective of this
research is to analyze the contribution of the audit of information systems for IT
governance in an insurer in Rio de Janeiro. The research approach was qualitative,
with collections of evidence supported by semi-structured interviews. For the
treatment of the narratives used the method of content analysis. It was understood
that this objective has been achieved to the extent that the audit system contributes
to the processes of ICT are reviewed and controls are implemented, mitigating
operational risks, financial and image, and strengthening risk management. The
practices adopted by audit systems are in line with international standards, and the
more effective these practices, the greater the collaboration of audit systems for
which the controls are efficient ICT.
Keywords: audit, IT governance and information technology and communication.
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

Com o acirramento da competição global, as TICs – Tecnologia de
Informação e Comunicação tornaram-se ferramentas indispensáveis para a
condução de negócio. Concentrada na sua origem na automatização da
manipulação de grandes massas de dados e no apoio às atividades transacionais, a
digitalização proporcionada pelas TICs habilitou a melhoria em processos críticos, a
maior integração das cadeias de suprimentos e a implantação de novos modelos de
negócios. Em alguns casos, a infraestrutura de TI passou a se confundir com o
próprio negócio, como no caso de seguros. A tecnologia foi um fator chave na
mudança estratégica, e permitiu uma releitura do seu marketing, a melhoria dos
canais de vendas, o aumento da eficiência do processamento das autorizações
hospitalares, laboratoriais, diagnóstico e das renovações dos seguros, agilizou a
comercialização diminuindo as cargas de trabalho das corretoras, reduziu o tempo
de liquidação de sinistros, ajustando-se a legislação vigente. Os novos sistemas
aceleraram os tempos de resposta e reduziram os custos de atendimento ao segurado,
diminuindo o volume de queixas, o que possibilitou um diferencial competitivo para

algumas organizações. Em linha com o argumento acima, pesquisas atestam que
os investimentos nas TICs, quando efetivamente convertidos na melhora dos
produtos oferecidos e dos serviços prestados pelas áreas de TI, resultam em melhor
desempenho do negócio (DEVARAJ e KOHLI, 2003; LUNARDI, 2008).
Logo, há uma expectativa que os profissionais de diferentes campos de
conhecimento de uma organização desenvolvam e implantem Sistemas de
Informação (SI) e novas tecnologias, que levem as organizações a obter os
melhores

resultados

a

partir

dos

recursos

disponíveis,

vislumbrando,

antecipadamente, oportunidades e escolhendo ações que tenham maior impacto nos
resultados.
Pesquisas sugerem que a governança de TI tem influência sobre a gestão
de TI (Brown e Magill, 1994; Sambamurthy e Zmud, 1999; Weill e Ross, 2006;
Bowen et al. 2007; Lunardi, 2008; Xue et al. 2008; Prasad, Heales e Grenn, 2010)
seja pelos arranjos de governança de TI ou pelos direitos de decisões
implementados.
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Através da governança de TI regras são elaboradas, definidas, aplicadas e
avaliadas para governar toda a função de TI na organização (VERHOEF, 2007).
Assim sendo, as empresas que adotam mecanismos de governança de TI tendem a
melhorar sensivelmente seu desempenho organizacional, quando comparadas às
demais empresas que não adotam à governança de TI (LUNARDI, 2008). Por
conseguinte, crescem as preocupações com a implantação de mecanismos formais
de governança, que aproximem as áreas de TI das áreas de negócio. As medidas e
preocupações

da

governança

de

TI

são

pertinentes,

principalmente

nas

seguradoras, onde os investimentos em TI tem crescido a cada ano, cerca de 17%
de 2008 a 2009, com cifras superiores a R$ 1,2 bilhão.
O propósito principal desta pesquisa foi avaliar a contribuição da auditoria
de sistemas à governança de TI em uma seguradora coligada a um grande banco de
varejo. A governança de TI da seguradora estudada, é recente, porém está em
contínua evolução, utilizando os mecanismos disponíveis e suportando a TI, para
que ela atenda com maior agilidade e eficiência às demandas do Grupo. Seu
objetivo consiste na implementação de práticas de gerenciamento e de controle para
o desenvolvimento de sistemas, com métricas (indicadores de avaliação) e níveis de
serviços. Os projetos são baseados no gerenciamento de processos do PMI (Project
Management Institute), e sua estrutura de controle é focada no COBIT.
O panorama mundial de crises, a vulnerabilidade à integridade das
informações em face

aos escândalos recentes,

as legislações impostas,

principalmente, a lei Sarbanes&Oxley (USA, 2002) e Basiléia II (Suíça, 2005), e a
complexidade do ambiente de negócios, fortaleceram os mecanismos de aferição da
efetividade da Governança, com destaque para a auditoria. As atividades da
auditoria interna, que anteriormente concentravam-se na prevenção de fraudes e na
conformidade fiscal, voltaram-se também para a certificação da eficácia dos
controles internos e para a melhoria contínua dos processos e gestão de risco.
Nesse sentido, a auditoria interna passa a ser mais que um mecanismo de controle,
mas também um pré-requisito para uma boa implantação de um código de
governança corporativa, proporcionando rumo em suas atividades, com priorizações
de ações e suporte para gestão.

19

Para a ISACA - Information Systems Audit and Control Association,
provedor global líder em conhecimento, certificações, associação de profissionais,
defesa e educação sobre qualidade e segurança dos sistemas de informação (SI),
governança corporativa e gerenciamento em TI, riscos e conformidade relacionados
à área de TI, a auditoria de sistemas de informação deve cumprir com seus
trabalhos de auditoria, enquanto preserva a independência e a competência do
auditor. Isso inclui, também, assegurar à alta gerência, à eficiência da área de TIC e
à obtenção dos objetivos de negócio. Dados os argumentos acima, espera-se que a
auditoria de sistemas de informação possa se converter em um instrumento
importante para a efetividade da governança de TI em uma organização.
Há consenso entre os estudiosos e gestores que a TIC tem o potencial de
auxiliar as áreas de negócio a desempenharem melhor suas funções e processos,
agregando valor ao negócio e melhorando seu desempenho. Também, há estudos
que comprovam que uma boa governança de TI aproxima TI dos objetivos e
prioridades do negócio (Mahmood e Mann,1993; Devaraj e Kohli, 2003; Dedrick et
al. 2003; Melville et al. 2004; Prates e Ospina, 2004; Lunardi e Dolci, 2006; Meng e
Lee, 2007 e Lunardi, 2008). No entanto, há poucos estudos sobre a contribuição que
a auditoria de sistemas de informação está trazendo para uma boa governança de
TI, ainda mais, levando-se em conta que a auditoria de sistemas afere se os
controles e processos da TI estão em conformidade, o que é, também, um objetivo
da governança de TI.
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1.1 QUESTÃO PROBLEMA

Qual é a contribuição da auditoria de sistemas à governança de TI em uma
seguradora?

1.2 OBJETIVO FINAL

O propósito principal do desta pesquisa é avaliar a contribuição da auditoria
de sistemas para governança de TI em uma seguradora.

1.3 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS

1. Levantar as práticas adotadas pela auditoria de sistemas na seguradora
estudada;
2. Identificar os mecanismos de governança de TI e os arcabouços
utilizados, no que se refere aos controles internos;
3. Verificar quais critérios que a governança de TI considera relevante no
trabalho da auditoria de sistema;
4. Evidenciar se as não conformidades encontradas em auditorias, as quais
o entrevistado participou, tiveram planos de ação para mitigação do risco
e qual o valor agregado pela auditoria.

1.4 SUPOSIÇÃO DA PESQUISA

Quanto mais efetivas as práticas da auditoria de sistemas, maior é a
contribuição da auditoria à governança de TI.
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

A pesquisa foi realizada em uma seguradora no Rio de Janeiro, a qual é
uma empresa coligada de um grande banco de varejo. As áreas pesquisadas serão
a auditoria de sistemas de informação e governança de TI. Inicialmente, foi
abordada a implantação da auditoria de TI e governança de TI nessa seguradora e,
posteriormente, serão explorados os aspectos da metodologia adotada para
realização das auditorias e a forma como é realizada. O termo SI - Sistemas de
Informação e TI – Tecnologia da Informação serão considerados sinônimos para
âmbito desta pesquisa.
Embora a área de auditoria de sistemas da empresa Holding, a qual a
seguradora faz parte, possua subdivisões: auditoria forense; auditoria de sistemas
aplicativos; auditoria de TI (infraestrutura e controles) e auditoria de projetos, esta
pesquisa apenas contemplará a auditoria de TI, com foco em controles de TI.

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

A relevância desta pesquisa consiste na possibilidade de explorar a
contribuição da auditoria de sistemas à governança de TI, permitindo que ela
potencialize o valor que a TIC pode agregar ao negócio.
Espera-se, também, que acrescente subsídios para o desenvolvimento da
carreira do auditor de sistemas e que auxilie nos estudos de viabilidade da criação
de área específica de auditoria de sistemas nas organizações, uma vez que
processos de governança, riscos, controles e conformidades dentro da organização
passam por mudanças significativas para gerenciar a complexidade e sofisticações
das operações de negócio, o que gera grande oportunidade para os recursos de
auditoria.
A pesquisa também contribuirá para adequar o perfil do auditor de TI, no
sentido que ele tenha ciência do seu valor para a organização e saiba conduzir uma
auditoria da melhor forma possível, sem que haja resistências por parte do auditado
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e sem que este se sinta ameaçado e que entenda que uma empresa com processos
eficientes e seguros maximiza o valor da organização.
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO

Serão abordados os principais conceitos sobre o tema proposto na
dissertação, que serão estruturados da seguinte forma: A TIC nas empresas,
Governança de TI, Auditoria de Sistemas de Informação, Mecanismos de
Governança de TI e de Auditoria, COBIT e Risco e Controle no Ambiente de TI..

2.1 TIC NAS EMPRESAS

Segundo Laudon e Laudon (2011), qualquer empresa, independentemente
de seu tamanho, precisa desempenhar quatro funções para ter sucesso: produzir o
produto ou serviço; fazer o marketing do produto e vendê-lo; monitorar as
transações financeiras e contábeis e executar tarefas básicas de recursos humanos,
tais como contratar e reter funcionários. Estas funções são desmembradas em
tarefas e passos, que descrevem como o trabalho é organizado em uma empresa,
os quais são chamados de processos de negócio.
De acordo com o estudo de Zammuto e seus colegas (2007), a relação
entre a tecnologia e as formas e estruturas organizacionais tem ocupado a atenção
de estudiosos de administração desde a década de 1950.
Com o desenvolvimento de novas tecnologias e o emprego destes recursos
nos sistemas de comunicação, foi criada uma nova visão sobre os produtos e
processos que transformaram as organizações e seus sistemas de informações
(WIND, 1998).
Segundo Rezende e Guagliardi (2005), a evolução da TI se deu em ondas
que podem ser explicitadas na Figura 1:
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Figura 1: Evolução da TI
Fonte: Rezende, (2005)

O autor argumenta que na década de 1960, o foco das organizações era o
processamento de dados. Nessa época, o processamento era centralizado em
computadores mainframes (grandes computadores) e estavam disponíveis os
sistemas de controles operacionais, tais como faturamento, estoque, folha de
pagamento, finanças e contabilidade. Aos poucos, a percepção das empresas sobre
a importância da informação na gestão de negócios foi se alterando e as empresas
integraram os seus sistemas, mesmo com algumas redundâncias. Albertin (2002)
observou, em seu estudo sobre fatores críticos de sucesso da administração de TI,
que as organizações brasileiras, já naquela época, estavam utilizando largamente a
TI para interligar suas várias áreas – fornecedores e clientes, processar grandes
quantidades de transações e atender clientes de forma rápida, segura e
personalizada.
Segundo Zuboff (1988), até o início da década 1980, na era dominada pelo
“mainframe”, o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) no
ambiente organizacional ficou restrito ao processamento de grande volume de
dados. Com a emergência da plataforma cliente-servidor e com a consolidação dos
sistemas integrados de gestão, principalmente o ERP (Enterprise Resource
Planning), as TICs ajudaram as organizações a se organizarem por processos e não
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mais por silos funcionais, apoiando a substituição de estruturas hierárquicas de
comando e controle.
A partir da década de 1990, com a crescente digitalização e virtualização
propiciadas pela internet e as inovações em telecomunicações, o uso de TICs
tornou-se uma poderosa ferramenta de inovação em processos e modelos de
negócio (CASTELLS, 1999; KEEN, 1991), habilitando profundas mudanças
organizacionais (DEDRICK; GURBAXANI; KRAEMER, 2003).
Na atualidade, a “informática” se transforma em “tecnologia da informação
e comunicação” (TIC), integrando os seus emergentes e modernos recursos. As
empresas passaram a ter suas aplicações com compartilhamento das bases de
dados, unificando-as e eliminando as redundâncias. Para Mattos (2005) a TIC
compreende o processo que permeia desde a aquisição de dados operacionais
internos e externos à empresa - que serão utilizados para a produção de
informações e geração de conhecimentos - até a transmissão desses dados,
informações e conhecimentos para outras pessoas e processos, dentro e fora da
empresa.
Os sistemas se tornaram mais completos, integrados e alinhados aos
objetivos de negócio. Para Porter (1999), a TI tornou-se uma ferramenta
indispensável nas organizações, tendo em vista que ela afeta o escopo competitivo
e reformula a maneira como os produtos satisfazem às necessidades dos
compradores.
O ambiente de negócios também se transformou. Atualmente, uma
empresa inclui grupos específicos com os quais ela precisa lidar diretamente, como
clientes, fornecedores, concorrentes, e também grupos gerais, que incluem
tendências socioeconômicas, condições políticas, inovações tecnológicas e eventos
globais. Para ser bem sucedida, uma organização precisa constantemente monitorar
as transformações em seu ambiente e responder a elas, ou, até mesmo, antecipálas (LAUDON e LAUDON, 2011). Segundo estes mesmo autores, é crítico o papel
que a informação desempenha na vida de uma empresa. Além disso, existem áreas
entre diversas tecnologias (hardwares para plataformas alta e baixa, redes, banco
de dados, desenvolvimento de software, telecomunicações, automação de
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processos, internet e seus aplicativos, armazenamento de dados, sistemas
operacionais, entre outros), que são utilizadas para fazer com que todo o contexto
computacional exerça suas funções, e, estas, ainda precisam ser monitoradas.
Um dos desafios apresentados neste contexto o qual a TIC está envolvida
é manter íntegro os sistemas interorganizacionais que são conhecidos como SIIs –
Sistemas

de

informação

interorganizacionais

(Figura

2).

Os

sistemas

interorganizacionais, segundo Turban et al. (2010), são sistemas que ligam diversas
empresas com a TIC, inclusive empresas de outros países.

Figura 2: Sistemas Interorganizacionais
Fonte: Turban, (2010)

O autor destaca, também, os diversos tipos de sistemas de informação
encontrados nas empresas atuais (Figura 3), os níveis de decisões e os funcionários
responsáveis por tais decisões.
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Figura 3: Sistemas de Informações
Fonte: Turban, (2010)

Conforme a abordagem acima constata-se que a TIC adicionou para as
organizações diversas facilidades de gestão com vantagens competitivas e com
inteligência empresarial (REZENDE, 2002), mas também diversas fragilidades.

2.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA E DE TI

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC
(2012), a governança corporativa conceitualmente surgiu para superar o “conflito de
agência”, decorrente entre a propriedade e a gestão empresarial. Nesta situação, o
proprietário (acionista) delega a um agente especializado (executivo) o poder de
decisão sobre sua propriedade. No entanto, os interesses do gestor nem sempre
estarão alinhados com os do proprietário, resultando em um conflito de agência ou
conflito agente-principal. A preocupação da governança corporativa é criar um
conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a
fim de assegurar que o comportamento dos executivos esteja sempre alinhado com
o interesse do acionista.
O IBGC adota o seguinte conceito para governança corporativa:
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Sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho
de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de
governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas,
alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da
organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua
longevidade (IBGC, 2012).

A boa governança corporativa auxilia aos proprietários (acionistas ou
cotistas) a gestão estratégica de sua empresa e a monitoração da direção executiva.
As principais ferramentas que asseguram o controle dos acionistas sobre a gestão
são o conselho de administração, a auditoria independente e o conselho fiscal.
Segundo esse mesmo Instituto, o marco construtivo da governança
corporativa iniciou-se com Robert Monks, que a partir da segunda metade dos anos
80, mudou o curso de governança dos Estados Unidos. Suas reflexões emergiram
num cenário em que leis antitrustes e ações de novos órgãos governamentais
procuravam preservar a concorrência do mercado. Na sua configuração atual,
grandes corporações caracterizam-se pela dispersão da propriedade e pela
dissipação da responsabilidade no que diz respeito aos acionistas. Para Monks, as
empresas deveriam ter um monitoramento eficaz dos seus controles para aumentar
o valor e gerar riquezas.
O Relatório Cadbury publicado em 1995 é considerado o primeiro código
de boas práticas de governança corporativa surgindo como uma resposta aos
escândalos registrados no mercado corporativo e financeiro da Inglaterra, no final
dos anos 1980. Ele influenciou as publicações dos futuros códigos de diversos
países. Na França foi publicado o Relatório Vienot, que foi o marco da governança
nesse país. No Brasil, foi fundado o Instituto Brasileiro de Conselheiros de
Administração (IBCA), atual Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). A
partir de 2002, a governança corporativa passou a ser foco de vários estudos
científicos entre eles os trabalhos de Gabriel Srour (2003) que investigou as práticas
diferenciadas de governança corporativa; Fernando Silva Parreiras (2003) com
“Impacto da Migração para os Níveis de Governança Corporativa da Bovespa: uma
Análise do Risco” e José Roberto Securato, em seu trabalho intitulado “Uma Medida
para Avaliação da Estrutura de Capital da Empresa e a Governança Corporativa –
Estudo Introdutório”
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Em 2002, o congresso norte-americano aprovou a Lei Sarbanes-Oxley
(SOX) em julho, e a Bolsa de Valores de Nova York aprovou novos requisitos de
governança

corporativa

como

condição

para

listagem

de

empresas.

Concomitantemente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lança sua cartilha
sobre governança: "Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa",
voltada para as companhias abertas.
Segundo Fernandes, (2012) os princípios da governança corporativa, são:
1. Transparência: obrigação e desejo de informar resultados e ações;
2. Equidade: tratamento igual para todos os acionistas;
3. Prestação de Contas: os agentes da governança corporativa prestam contas e
são responsáveis pelos seus atos e omissões;
4. Responsabilidade Corporativa: os agentes da governança devem zelar pela
sustentabilidade das organizações, visando à longevidade, incorporando
considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e
operações.
A Figura 4 apresenta, de acordo com o IBGC, o Sistema de Governança
Corporativa.

Figura 4: Sistemas de Governança Corporativa
Fonte: Adaptado IBGC(2009)
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Weill e Ross (2006) identificaram seis ativos principais através dos quais as
empresas concretizam suas estratégias e geram valor ao negócio. O autor afirma
que as equipes executivas seniores criam mecanismos para governar a
administração e a utilização de cada um desses ativos, tanto independentemente
como em conjunto. A Figura 5 relaciona a governança corporativa e os principais
ativos.

Figura 5: Associação entre Governança Corporativa, de TI e Auditoria
Fonte: Adaptado pela pesquisadora de Weill (2006)

A governança corporativa contribuiu decisivamente como suporte técnico
para a governança de TI, apresentando similaridades na aplicação dos modelos de
estrutura organizacional, visando à redução de custos em atividades compartilhadas
(MORAES, 2010). Para Camargo (2003), a governança de TI tem a mesma diretriz
da governança corporativa, no entanto, é voltada exclusivamente à área de
tecnologia. Para Peterson (2004), a governança de TI herdou muito da disciplina de
governança corporativa, mas ao longo do tempo, se tornou uma disciplina própria.
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A governança de TI é um tema que vem sendo discutido desde meados de
1980 e, na década seguinte, surgiram os primeiros estudos científicos como o termo
Governança de TI em seu título. Na década passada, destacam-se os estudos de
De Haes; Van Grembergen, 2004, Simonsson; Johnson, 2005; Webb; Pollard;
Ridley, 2006; e Peterson, 2004. A literatura apresenta uma diversidade de modelos
de qualidade e governança para organizações adotarem em seus processos de
governança de TI (MORAES, 2010), além de várias definições.
De Haes e Van Grembergen (2004) defendem que a governança de TI é de
responsabilidade da alta administração e encontra-se na liderança, nas estruturas
organizacionais e nos processos que garantem que a TIC da empresa sustente e
estenda as estratégias e objetivos da organização. Para os autores, a governança
de TI, em uma abordagem estratégica, é o elemento que permite que a organização
formule e controle a estratégia de TI com o propósito de alcançar vantagem
competitiva.
Simonsson e Johnson (2005) realizaram pesquisas em dezenas de artigos
científicos e concluíram que a governança de TI está relacionada, sobretudo, às
decisões de investimentos em hardware e software utilizados, aos processos
empregados, as pessoas envolvidas e aos objetivos estratégicos de TI. Webb,
Pollard e Ridley (2006), analisaram 12 definições sobre o tema governança de TI e
propuseram uma definição única, a qual se enquadra melhor nesta pesquisa:
Governança de TI é o alinhamento estratégico de TI com o negócio tal que
o máximo de valor do negócio é alcançado através do desenvolvimento e
manutenção de efetivo controle e responsabilidade de TI, gerenciamento de
desempenho e gerenciamento de riscos.

Segundo os autores Weill e Ross (2006), a governança de TI consiste na
especificação dos direitos de decisão e de prestação de contas, visando encorajar
comportamentos desejáveis no uso da TIC. Para os autores, a governança de TI é
importante para os controles dos processos, levando em consideração que manter
uma área de TIC existe um custo alto e é essencial para a organização aprender o
valor desta área.
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Já Lunardi (2008), propõe a seguinte definição de governança de TI:
A governança de TI consiste no sistema responsável pela distribuição de
responsabilidade e direitos sobre as decisões de TI, bem como pelo
gerenciamento e controle dos recursos tecnológicos da organização,
buscando, dessa forma, garantir o alinhamento da TI com as estratégias e
objetivos organizacionais.

Fernandes (2012) afirma que o principal objetivo da governança de TI é
alinhar TIC aos requisitos do negócio, considerando soluções de apoio, assim como
a garantia da continuidade dos serviços e a minimização da exposição aos riscos de
TIC. Ainda segundo o autor, os objetivos podem ser desdobrados em promover:

1. o posicionamento mais claro e consistente da TIC em relação às demais áreas
de negócio da empresa;
2. o alinhamento e a priorização das iniciativas de TIC com a estratégia do negócio;
3. o alinhamento da arquitetura de TIC, sua infraestrutura e aplicações às
necessidades do negócio, em termos de presente e futuro;
4. o emprego de regras claras para as responsabilidades sobre decisões e ações
relativas a TI no âmbito da empresa;
5. a implantação e melhoria dos processos operacionais e de gestão necessários
para atender aos serviços de TI, conforme padrões que atendam às
necessidades do negócio.
Além dos objetivos acima, o autor cita que a governança de TI provê à TIC
estrutura e processos, que possibilitam a gestão do seu risco e compliance,
proporcionando continuidade operacional da empresa.
A governança de TI pode ser implantada nas organizações de diversas
formas, por meio de um modelo disponível na literatura, ou a combinação deles ou,
até mesmo, por um modelo próprio.
Weill e Ross (2006) defendem que uma governança de TI eficaz deve tratar
três questões:
1.

Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso eficaz de
TI?
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2.

Quem deve tomar as decisões?

3.

Como essas decisões serão tomadas e monitoradas?
Para responder a primeira questão, os autores listam cinco decisões de

TIC inter-relacionadas as quais devem ser consideradas para que haja uma
governança eficaz: princípios de TI, arquitetura de TI, infraestrutura de TI,
necessidade de aplicações de negócio e investimento e priorização.

1.

Princípios de TI – esclarecer o papel da TIC em apoio aos negócios;

Os princípios de TI são um conjunto relacionado de declarações de alto nível
sobre como a TI é utilizada no negócio. Os princípios estabelecem uma postura
empresarial que pode ser traduzida em políticas, normas e diretrizes
específicas. Eles devem ser definidos de acordo com as necessidades e
prioridade de cada organização.

2.

Arquitetura de TI – definir requisitos de integração e padronização;

A arquitetura de TI é a organização lógica dos dados, aplicações e
infraestrutura, definida a partir de um conjunto de políticas e relacionamentos e
opções técnicas adotadas para obter a padronização e a integração técnica e
de negócios desejada. As empresas precisam de uma organização lógica para
os dados, as aplicações e a infraestrutura, porque a integração e a
padronização moldam as capacidades de TI. Como as necessidades do
negócio mudam constantemente, a arquitetura tem que ser flexível.

3.

Infraestrutura de TI – determinar serviços compartilhados e de suporte;

A infraestrutura é a base da capacidade planejada de TI (técnica e humana)
disponível em todo o negócio, na forma de serviços compartilhados e
confiáveis, e utilizada por aplicações múltiplas. Incluem serviços de rede de
telecomunicação, provisão e gerenciamento de computação em larga escala
(servidores e mainframes), gerenciamento de base de dados compartilhada de
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clientes, expertise em pesquisa e desenvolvimento, para identificação de
tecnologias emergentes para o negócio, e uma intranet para toda a empresa.

4.

Necessidade de aplicações de negócio – especificar a necessidade comercial
de aplicações de TI compradas ou desenvolvidas internamente;
Apesar das cinco decisões de TI envolverem o valor de negócio da TI, as
decisões referentes às necessidades do negócio geram maior valor
diretamente. A identificação da necessidade do negócio de aplicações de TI
costuma apresentar dois objetivos conflitantes – a criatividade e a disciplina.

5.

Investimentos e priorização de TI – escolher quais iniciativas financiar e quanto
gastar.

A decisão de investimentos em TI é mais visível e controversa das cinco
decisões-chaves de TI acima apresentadas. As empresas que obtêm valor
superior da TI concentram seus investimentos em suas prioridades
estratégicas, que exige um equilíbrio entre capacidade necessária e
capacidade desejada.

Para especificar os direitos decisórios, Weill e Ross (2006) apresentam um
conjunto de arquétipos, sendo que cada um identifica o perfil de pessoa envolvida
nas tomadas de decisões da TIC. Os arquétipos estão descritos a seguir:
Quadro 1 – Arquétipos da Governança de TI
Arquétipos da
governança de TI
Monarquia de
negócio
Monarquia de TI
Feudalismo
Federalismo
Duopólio de TI
Anarquia
Fonte: Weill e Ross (2006)

Quem tem direitos decisórios ou de contribuição
Grupo de executivos de negócio ou executivos individuais. Inclui comitês
de executivos seniores de negócio (podendo incluir o CIO). Exclui
executivos de TI que atuem independentemente.
Indivíduos ou grupo de executivos de TI.
Líderes das unidades de negócio, detentores de processos-chave ou seus
delegados.
Executivos do nível de diretoria e grupos de negócio, incluindo executivos
de TI como participantes adicionais.
Executivos de TI e algum outro grupo (líderes de unidades de negócio ou
de processos).
Cada usuário individual.
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Segundo os autores, ao demonstrar graficamente a relação entre as cinco
decisões chaves (horizontal) e os arquétipos (vertical), que são as áreas
responsáveis pelas as decisões, se tem uma visão macro de como a governança de
TI foi adotada.

As empresas que mesclam os arquétipos com as estruturas de tomadas de
decisão possuem uma governança de TI mais eficaz conforme Monteiro (2008)
define:
Quadro 2 – Arquétipos x estruturas de tomadas de decisão
Decisão
Arquétipos

Princípios
de TI

Arquitetura
de TI

Infraestrutura
de TI

Necessidades
de aplicações
de Negócio

Investimentos
em TI

Monarquia de
negócio
Monarquia de
TI
Feudalismo
Federalismo
Duopólio de
TI
Anarquia
Fonte: Weill e Ross (2006)

A terceira pergunta, ainda por Weill e Ross (2006), que se refere a como as
decisões são tomadas e monitoradas, os autores citam os mecanismos (estrutura,
processos e comunicações), que são métodos nos quais a governança de TI é
implementada. Quando os mecanismos são bem concebidos, compreendidos e
transparentes, garantem uma governança de TI mais eficiente. Os mecanismos de
TI devem constar de: estruturas de tomadas de decisões, processos de alinhamento
e abordagem de comunicação. A seguir os mecanismos mais comuns de
governança.

Estruturas de tomadas de decisões.


Comitê administrativo executivo ou sênior;



Comitê de liderança de TI, incluindo executivos de TI;



Equipes de processos com membros de TI;



Gerentes de relacionamento entre negócio e TI;



Comitê de arquitetura;



Comitê de aprovação de capital.
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Processos de alinhamento.
As estruturas de tomadas de decisão são o primeiro passo na governança
de TI, mas uma governança eficaz é uma questão tanto de ações quanto
de decisões. Os processos de alinhamento são técnicas de administração
de TI para assegurar o envolvimento geral na administração e utilização
efetiva da TI.


Acompanhamento de projetos de TI e recursos consumidos;



Acordos de nível de serviço;



Rastreamento formal do valor do negócio da TI;



Arranjos de cobrança reversa.

Abordagem de comunicação.
Os mecanismos de comunicação destinam-se a difundir por toda a
empresa sobre as decisões e os processos de governança de TI. As
empresas comunicam de várias maneiras seus mecanismos. Quanto mais
a administração comunica formalmente a existência de mecanismos de
governança, como eles funcionam e quais os resultados esperados, mais
eficaz é a sua governança.

Outra vertente quanto aos mecanismos utilizados para uma governança de
TI eficiente foi definida por Van Grembergern; De Haes; Guldentops (2004), que
definem que a governança de TI caracteriza-se por uma combinação de diferentes
mecanismos associados à estrutura, aos processos e aos relacionamentos. Cada
um desses mecanismos se destina a um ou mais objetivos de governança, seja
diminuir riscos, gerar maior valor à organização ou a garantir que os investimentos
estejam alinhados à estratégia corporativa e etc.
Lunardi (2008) cita que as organizações, apresentam níveis de
maturidade quanto à utilização dos mecanismos de governança. Algumas
desenvolvem seu próprio modelo e outras implementam uma ou mais metodologias
ou frameworks já consolidados no mercado (COBIT, ITIL, PMBOK, e etc.). Segundo
Van Grembergen et al. (2004), à medida que a utilização desses mecanismos torna-
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se mais conscientes e seu uso mais frequente, maior é o nível de maturidade da
governança de TI, tendo como um dos principais benefícios compreender melhor os
investimentos realizados, bem como verificar se os mesmos vêm atingindo os
resultados esperados. Em uma adaptação a Peterson (2004), Van Grembergen
(2004), esquematiza os mecanismos conforme a Figura 6.

Estruturas
 Papéis e
responsabilidade.
 Comitê de Estratégia de
TI.

Processos
 Indicadores de desempenho
de TI.
 Planejamento Estratégico de
Sistemas de Informação.

 Comitê Diretivo de T.I

 COBIT.

 Estrutura

 ITIL.

Organizacional da TI.
 CIO no Conselho de
Administração.
 Comitê de Projetos de
TI.

Mecanismos de
Relacionamento
 Participação ativa de principais
stakeholders.
 Colaboração entre principais
stakeholders.
 Práticas formais de
comunicação.

 Acordo de Níveis de Serviço.

 Incentivos e recompensas.

 Métodos de avaliação de

 Colocação de TI e de negócios.

retorno de investimento.

 Compreensão compartilhada

 Avaliação ex post.

dos objetivos de TI e de

 Níveis de alinhamento.

negócio.

 Escritório de Projetos.

 Resolução ativa de conflitos.
 Treinamento interfuncional
entre TI e o negócio.
 Rotação de tarefas de TI e
negócios.

Figura 6: Mecanismos da Governança de TI
Fonte: Adaptado por Van Grembergen de Peterson (2004)

Lunardi (2010), utilizando os mecanismos acima, cita que eles e as
práticas procuram facilitar a implementação de modelos de governança de TI,
levando em consideração a estrutura envolvendo as decisões de TI, os processos e
as habilidades de relacionamento para direcionar e coordenar diferentes atividades
associadas ao planejamento, à organização e ao controle de TI. Acrescenta que a
utilização de tais mecanismos pode não ocorrer na sua totalidade, uma vez que
características da empresa ou do negócio exigem configurações diversas,
determinando os mecanismos mais indicados a serem adotados.

38

2.3 AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Segundo Boyton, Johnson e Kell (2002), a auditoria de empresas começou
com a legislação britânica promulgada durante a Revolução Industrial, em meados
do século XIX. A influência britânica migrou para os Estados Unidos no final do
século XIX à medida que investidores escoceses e ingleses enviavam seus próprios
auditores para verificar a condição de empresas norte-americanas nas quais tinham
investido pesadamente. Os autores citam que, inicialmente, as auditorias internas
eram realizadas com o objetivo de evitar fraudes em processos contábeis.
Lelis (2010) cita que, com o crescimento da atividade de auditoria interna,
os Estados Unidos e Inglaterra fundaram, na década de 40, institutos de auditores
internos no intuito de estabelecer padrões e normas de auditoria. No Brasil, foi
fundado em 1960 o Instituto de Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA), atualmente,
denominado IIA-Brasil.
Segundo Perrone, (2008), as atividades de auditoria podem ser de diferentes
tipos, e as separa nos seguintes tipos como pode ser visto no Quadro 3.
Quadro 3 - Tipos de auditoria

Tipo

Definição

Contábil

Tem por objetivo identificar a adequação dos registros e procedimentos levados
a efeito na empresa, a qualidade dos controles internos existentes, a observação
das normas e regulamentos traçados pela administração, bem como a avaliação
da correta aplicação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e das
Normas Brasileiras de Contabilidade

Operacional

Tem o objetivo assessorar a administração no desempenho efetivo de suas
funções e responsabilidades, avaliando se a organização, departamento,
sistemas, funções, operações e programas auditados estão atingindo os
objetivos propostos, com identificação de falhas e irregularidades no sistema
operacional.

de Gestão

A auditoria interna em nível de gestão desempenha suas atividades participando
de reuniões de diretoria, comitês operacional-financeiro, grupos envolvidos com
projetos de qualidade total. Dessa forma, trabalha em nível estratégico, tático e
no processo decisório decorrente da aplicação de sistemas, políticas, critérios e
procedimentos.
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Tipo

Definição

Sistemas
Informatizados

Qualidade

Ambiental

Os sistemas informatizados tiveram sua aplicação tão ampliada com o passar
dos anos, que hoje é quase impossível imaginarmos uma empresa sem eles. O
auditor interno envolve-se no processo de planejamento, desenvolvimento,
testes e aplicação dos sistemas, preocupando-se com a estrutura lógica, física,
ambiental, organizacional, de controle, segurança, desenvolvimento e proteção
dos dados. Cabe-lhe informar a administração sobre: adequação, eficácia,
eficiência e desempenho dos sistemas e respectivos procedimentos de
segurança em processamento de dados.
A auditoria de qualidade é uma avaliação planejada, programada e
documentada, executada por pessoas independente da área auditada, visando
verificar a eficácia de um sistema implantado, no atingimento dos objetivos e
padrões preestabelecidos, servindo como mecanismo de retroalimentação e
aperfeiçoamento do próprio sistema.
É o ramo da auditoria interna que examina e analisa os prováveis impactos que
as empresas possam causar ao meio ambiente, com reflexo direto sobre a
imagem delas no mercado e, consequentemente, na captação de recursos, sob
a forma de financiamentos ou lançamentos de ações no mercado financeiro.

Fonte: Perrone (2008)

Para Attie (2010), as auditorias são realizadas por meio de exames (testes
de auditoria), que obedecem às normas de auditoria e incluem procedimentos de
comprovações dos dados em estudo, caracterizados por uma atitude de reflexão
competente e independente. A atividade da auditoria é fundamentalmente crítica,
voltada às regras em vigor por força das normas implantadas para controle do
patrimônio, testando suas atividades e cerceamento às possibilidades de riscos e
erros. Segundo Lelis (2010), atualmente a atividade de auditoria deve buscar a
melhoria dos processos de gestão de riscos, controles internos e governança
corporativa. As atividades englobam, além das atividades de avaliação, atividades
de apoio consultivo formal, ambas com o objetivo de melhorar os processos e
agregar valor à organização.
A profissão do auditor exige a obediência aos princípios éticos profissionais
que se apóiam em: independência, integridade, eficiência e confidencialidade. O
Quadro 4 apresenta as regras de conduta do auditor proposta por Cascarino (2007).
Cascarino (2007) cita que a integridade dos auditores internos estabelece
confiança e, portanto, fornece a base para a confiança em seus julgamentos. Quanto
à objetividade, considera que os auditores internos devem exibir o mais alto nível de
objetividade profissional na coleta, avaliação e comunicação das informações sobre
a atividade ou o processo que está sendo examinado. Quanto à confidencialidade,
os auditores internos respeitam o valor da propriedade da informação que recebem
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e não a divulgam sem a devida autorização, a menos que haja uma obrigação legal
ou profissional para fazê-lo.
Quadro 4 – Regras de conduta do auditor
Tipo

Conduta

Integridade

Objetividade

Confidencialidade

Competência

1.1. O auditor deve realizar o seu trabalho com honestidade,
responsabilidade e diligência.
1.2.Deve observar a lei e fazer divulgações esperadas pela lei
e da profissão.
1.3.Não deve conscientemente ser parte em qualquer atividade ilegal, ou
se envolver em atos que são indignos da profissão de auditoria interna ou
para a organização.
1.4.Deve respeitar e contribuir para os objetivos legítimos e éticos da
organização.
2.1. O auditor não deve participar de qualquer atividade ou relacionamento
que pode prejudicar ou presumir a prejudicar a sua avaliação imparcial.
Essa participação inclui as atividades ou relacionamentos que podem estar
em conflito com os interesses da organização.
2.2. Não deve aceitar nada que possa prejudicar ou presume-se prejudicar
seu julgamento profissional.
2.3. Deve divulgar todos os fatos materiais conhecidos para eles que, se
não divulgado, pode distorcer o relatório de atividades sob revisão.
3.1. O auditor deve ser prudente na utilização e proteção da informação
adquirida no exercício das suas funções.
3.2. Não deve usar a informação para qualquer benefício pessoal ou de
qualquer forma o que seria contrário à lei ou em detrimento da legítima e
os objetivos éticos da organização.
4.1. O auditor deve se envolver apenas nos serviços para os quais eles
têm o necessário conhecimento, habilidades e experiência.
4.2. Deve assegurar serviços de auditoria interna, de acordo com as
Normas Internacionais para a Prática Profissional da Administração Interna
de Auditoria.
4.3.Deve continuamente melhorar a sua proficiência e eficácia
e qualidade do seu services.

Fonte: CASCARINO (2007)

Como explicitam Boyton, Johnson e Kell (2002), os auditores são
classificados em três tipos: auditores independentes (externos), auditores internos e
auditores públicos. Sendo que os auditores internos são empregados das
organizações que auditam e desenvolvem uma atividade de avaliação dentro da
organização, como um centro de serviço.
O IIA - Institute of Internal Auditors é a voz global da profissão de auditoria
interna. O Instituto estabelece critérios para titulação e administra o correspondente
exame e, também, estabelece normas para a prática de auditoria interna, além de
ter elaborado o código de ética desses profissionais. O IIA foi fundado em 1941,
sendo uma associação profissional internacional com sede em Altamonte Springs,
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Flórida, EUA dedicada ao desenvolvimento profissional contínuo do auditor interno e
na defesa da atividade da auditoria interna. Geralmente, os membros trabalham em
auditoria interna, gestão de riscos, governança, controle interno, auditoria de
tecnologia da informação, educação e segurança. Segundo o IIA, auditoria interna é:

Uma atividade independente e objetiva que presta serviços de
avaliação (assurance) e consultoria e tem como objetivo adicionar
valor e melhorar as operações de uma organização. A auditoria
auxilia a organização a alcançar seus objetivos através de uma
abordagem sistemática e disciplinada para avaliação e melhoria
da eficácia dos processos de gestão de risco, de controle e de
governança corporativa.

O IIA (2012) afirma que os auditores, analisando as oportunidades,
examinando as questões globais, avaliando os riscos, os controles, a ética, a
qualidade, a economia e a eficiência, realizando suas análises das informações e
fornecendo suas opiniões com clareza e precisão, tornam-se um recurso valioso
para a gerência executiva e conselhos de administração no cumprimento de metas e
objetivos gerais, bem como no fortalecimento dos controles internos e governança
organizacional. Além disso, conforme afirmam Schmidt, Lacy e Schumann (2010), a
atividade de auditoria interna, sendo exercida de forma eficaz, pode prover aos
conselhos representativos das organizações, avaliação e sugestão de oportunidades
de melhorias com relação à governança, gerenciamento de risco e controles internos
da organização.
O Manual de Avaliação de Qualidade 4ed. do IIA, (2006) cita que os
auditores internos devem ajudar tanto os executivos quanto o Conselho
Administrativo examinando, avaliando, informando e recomendando melhorias sobre
a adequação e a eficácia dos processos de administração de risco. Em 2009, o IIA
aprovou uma nova Estrutura Internacional de Práticas para o Profissional da
Auditoria Interna (IPPF – International Professional Practices Frameworks), que
pode ser vista no Quadro 5.
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Quadro 5 - Estrutura internacional de práticas profissionais de auditoria interna (IPPF)
Guias Obrigatórios
Elemento
Definição
Definição

Código de Ética

Normas e Padrões
Internacionais

A Definição da auditoria interna estabelece o propósito fundamental,
natureza e escopo da atividade.
O Código de Ética estabelece os princípios e expectativas em relação ao
comportamento dos indivíduos e das organizações na condução dos
trabalhos de auditoria interna. Descreve requisitos mínimos de conduta e
expectativa de comportamento.
Os Padrões são orientados para os princípios de auditoria e fornecem
uma estrutura para a realização e a promoção da auditoria interna. São
mandatórios e consistem em:
 Declarações de requisitos básicos para a prática profissional de
auditoria interna e para a avaliação da efetividade de seu
desempenho. Os requisitos são aplicáveis internacionalmente a
todos os níveis de organização e indivíduos.
 Interpretações, que esclarecem os termos e conceitos das
declarações.

Guias Fortemente Recomendados
Elemento
Definição
Papéis

Orientação para a
Prática

Guias Práticos

Os papéis possibilitam a uma ampla gama de partes interessadas,
incluindo os não auditores internos, a compreensão das questões
relevantes de governança, risco e controle e questões relativas às
responsabilidades da auditoria interna.
As Orientações para as Práticas possibilitam que os auditores internos
apliquem a Definição de Auditoria Interna, o Código de Ética e os Padrões,
promovendo boas práticas. A metodologia da auditoria interna é tratada,
mas não detalham processos ou procedimentos.
Os Guias Práticos fornecem orientação detalhada para a condução de
atividades de auditoria interna, incluindo as informações sobre ferramentas
e técnicas, programas e passo a passo, também exemplos de serviços
entregues.

Fonte: Adaptado pela pesquisadora do IIA (2010)

Segundo IIA (2009) o propósito do IPPF é:

1.

Organizar a autoridade normalizadora do IIA de forma a torná-la acessível e
em tempo oportuno;

2.

Reforçar a posição do IIA a nível internacional como a organização orientadora
da profissão de auditoria interna;

3.

Auxiliar os profissionais e partes interessadas de todo o mundo a serem
receptivos
qualidade.

a

um

crescente

mercado

de

auditoria interna de elevada
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A implantação do IPPF é dirigida ao ambiente no qual a atividade de
auditoria interna desenvolve as responsabilidades que lhes são atribuídas. Nenhuma
informação do IPPF pode ser interpretada de maneira que venha a causar conflitos
com leis e regulamentos (VINCENTI, 2008).

Para o IIA (2012), os princípios relevantes para a prática de auditoria
interna além da integridade, objetividade, confidencialidade e competência, são: (i)
estabelecimento de princípios básicos para a prática de auditoria interna; (ii)
apresentação de um modelo para a execução de atividades de auditoria que
agreguem valor a organização; (iii) formação de uma base para avaliação de
auditoria interna; (iv) incentivo à melhoria dos processos e operações da
organização. As normas são classificadas em Normas de Atributos, Normas de
Desempenho e Normas de Implantação. Estas últimas são aplicáveis a tipos
específicos de trabalho, diferenciados entre avaliação e consultoria, enquanto as
duas primeiras se aplicam a todos os serviços de auditoria interna. As principais
Normas de Atributos e de Desempenho IIA (2010) estão disponíveis no Anexo A.
Adbommohammadi (2009) aborda detalhadamente a observância aos
padrões do IIA (2009) na determinação da eficácia da atividade de auditoria, sendo
que os resultados de seus estudos enfatizam a importância da profissionalização
como um elemento da qualidade do serviço e das boas práticas da função da
auditoria. Adbommohammadi e Sarens (2009) estabelecem os fatores associados às
melhores práticas na Auditoria Interna. Os autores citam que no contexto de
auditoria interna, as Normas IIA foram estabelecidas para melhorar a uniformidade
de práticas de auditoria interna ao redor do mundo. Argumentam ainda que o uso
das Normas IIA possa ser considerado como uma medida objetiva da qualidade do
trabalho realizado pelos auditores internos e que as Normas podem ser
consideradas como um reflexo de melhores práticas. As melhores práticas utilizadas
no estudo foram: revisão analítica, risco de auditoria baseada em amostragem
estatística, ferramentas de auditoria assistidas por computador, aferição eletrônica,
utilização de ferramentas e técnicas como mineração de dados, autoavaliação de
controle, mapeamento de processos, auditoria contínua, Balanced Scorecard entre
outras.
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Rossiter (2007) sugere que a avaliação das práticas de auditoria interna
deve considerar os seguintes aspectos:
1. Adequação da norma principal, dos objetivos, políticas e procedimentos da área
de auditoria interna;

2. Aderência aos padrões e ao código de ética do IIA;
3. Contribuição para os processos de governança corporativa, gestão de riscos e
controles internos;

4. Compliance com as leis, regulamentos e padrões industriais ou governamentais
aplicáveis;
5. Melhoria contínua das atividades de auditoria e adoção de melhores práticas;
6. Melhoria das operações e agregação de valor à firma.
Segundo Gil (2000), embora a auditoria de sistemas seja uma atividade
recente, com origem no final da década de 70 e início da década de 80, ela é
abrangente na economia brasileira e cresce a sua atuação no cenário nacional.
Segundo o autor, a auditoria de sistemas foi estimulada e ganhou realce à medida
que a penetração dos computadores nas atividades organizacionais se aprofundou.
A eficácia dos resultados gerados e a eficiência dos processos necessitam ser
validada e avaliada. A auditoria de sistemas é o campo de ação para a certeza do
alcance da qualidade de computação.
Conforme salienta Albertin (2002), a filosofia de auditoria de tecnologia de
informação está calcada em confiança nos controles internos. A auditoria visa
confirmar se os controles internos foram implementados e, caso existam, se são
efetivos.
Monteiro (2008) cita que a tecnologia da informação tornou-se um
componente crítico do planejamento estratégico das organizações públicas e
privadas e, diante desse quadro, no qual os processos passam a ficar altamente
dependentes de sistemas informatizados, a realização de auditorias por parte dos
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órgãos de controle mostra-se essencial para garantir que a Gestão de TI esteja
colaborando efetivamente para o atendimento dos objetivos da organização e para a
mitigação das fragilidades que colocam em risco os sistemas de informação.
Acrescenta que, com o crescimento da utilização de sistemas de informação e redes
de computadores, as organizações ficam expostas a novos tipos de ameaças à sua
segurança. Concomitantemente, deve-se garantir que a tecnologia seja implantada
de maneira correta, alinhada com os objetivos da organização.
Cocurullo (2004) comenta que a auditoria de sistemas deve prover
informações à administração ou a outros auditores, sobre:
1.

Adequação, eficácia, eficiência e desempenho dos sistemas e respectivos
procedimentos de segurança;

2.

Custos relativos e economia no uso dos investimentos efetuados em
processamento de dados;

3.

Segurança física: tudo que diz respeito a hardware;

4.

Segurança lógica: tudo que diz respeito a software.
Jund (2001) define que a auditoria de sistemas compreende o exame e a

avaliação dos processos de planejamento, desenvolvimento, teste e sistemas
aplicativos e que visa, também, o exame e a avaliação das estruturas lógicas, física,
ambiental organizacional, de controle, segurança e proteção de determinados ativos,
sistemas aplicativos, software e, das informações.
Segundo Silva (2007), a função da auditoria de TI tem evoluído e deve ser
encarada como uma atividade de suporte ao negócio (não mais como uma atividade
de inspeção) e tendo um caráter pró-ativo ou preventivo (em oposição ao caráter
reativo). Nessa nova perspectiva, a auditoria deve estar centrada nos processos de
negócio e nos processos de TIC que o suportam, baseando-se em uma abordagem
de riscos. Acrescenta ainda que o auditor deva estar focado nos riscos das
transações presentes e futuras e não mais nos controles das transações passadas.
Consequentemente, com a evolução do modelo funcional da auditoria, é necessário
uma evolução no modelo de competências do auditor. Para Fretwell (2004), as
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auditorias iniciaram na era da inspeção, depois surgiu a era do controle, onde os
auditores estavam focados na adequação dos controles e nas políticas definidas.
Logo após surge a auditoria baseada em riscos, onde os auditores se focam na
mitigação de riscos até evoluir para a era da auditoria contínua. Entre as funções
exercidas pelo auditor em uma auditoria, pode-se destacar:
1.

Providenciar relatórios de conformidade de forma independente, cada vez mais
rápida e continuamente;

2.

Desenvolver e implementar sistemas de monitoração que permitam um
contínua avaliação de risco, o que permite uma atualização do plano e das
priorizações das auditorias a serem realizadas;

3.

Acompanhar o elevado ritmo das mudanças nos negócios, os quais tornam as
avaliações de risco anuais inadequadas e obsoletas;

4.

Compreender os crescentes riscos associados à informação e aos sistemas
que compõem a TIC;

5.

Utilizar técnicas e ferramentas de auditoria de TI;

6.

Incorporar os riscos associados aos sistemas que geram ativos intangíveis
como o CRM, Capital Humano, Gestão do Conhecimento e etc. às avaliações
de riscos;

7.

Compreender e consolidar as diversas entradas das iniciativas na organização
que efetuam a avaliação de riscos: Auditoria Interna, Controle Interno e
Compliance, lei Sarbanes&Oxley, Plano de Continuidade do Negócio e etc.

Para apoio a função do auditor de sistema foi fundada em 1969, a ISACA
Information Systems Audit and Control Association, que é uma instituição
independente e sem fins lucrativos que promove conferências internacionais. A
ISACA é um provedor global líder em conhecimento, certificações, associação de
profissionais, defesa e educação sobre qualidade e segurança dos sistemas de
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informação (SI), governança corporativa e gerenciamento em TI, riscos e
conformidade relacionados à área de TI.
A ISACA atualiza continuamente a família de produtos e guias práticos
baseados no modelo COBIT, e ajuda profissionais de TI e líderes empresariais a
cumprirem suas responsabilidades de gerenciamento e governança em TI e,
consequentemente, agregar valor ao negócio, em especial nas áreas de garantia,
segurança, risco e controle. Em 1976 a ISACA formou uma fundação de educação
para assumir os esforços de pesquisa em larga escala visando expandir o
conhecimento de valor da governança de TI e áreas de controle. Atualmente, os
membros da ISACA somam mais de 86.000 ao redor do mundo e se caracterizam
por sua diversidade. Vivem e trabalham em mais de 160 países e atuam em uma
variedade de posições profissionais relacionadas a TI – para mencionar apenas
algumas:

auditoria

de

sistemas

de

informação,

consultores,

educadores,

profissionais de segurança da informação, reguladores, diretores de TI (CIOs) e
auditores internos.
Desde a sua criação, a ISACA tem se tornado uma organização global de
profissionais de governança de TI, controle, segurança e auditoria. Os padrões de
auditoria de sistemas e controles são seguidos por profissionais no mundo todo, e
suas

pesquisas

destacam

as

questões

profissionais

que

desafiam

seus

constituintes.
A ISACA classifica em cinco as tarefas dentro da Auditoria de Sistemas, a
saber:
1.

Desenvolver e implementar uma estratégia de auditoria de sistemas baseada
nos riscos da organização em cumprimento com os padrões, diretrizes e
melhores práticas de auditoria de sistemas;

2.

Planejar auditorias específicas para validar que a TI e os sistemas de negócio
estejam protegidos e controlados;

3.

Realizar auditorias em conformidade com os padrões, diretrizes e melhores
práticas de sistemas para conseguir os objetivos planejados da auditoria;

48

4.

Comunicar os resultados, os riscos potenciais e os resultados da auditoria aos
acionistas chaves;

5.

Assessorar sobre a implementação da administração de riscos e as práticas de
controle dentro da organização, ao mesmo tempo, que mantém a sua
independência.

Segundo a ISACA, a auditoria de sistemas deve ser conduzida de uma
forma que assegure que as diversas tarefas realizadas cumprirão os objetivos da
função de auditoria, enquanto preserva a independência e a competência da
auditoria. Além disso, conduzir a função de auditoria para assegurar as contribuições
de valor agregado à alta gerência referente à administração eficiente de TI.
Para este instituto, os procedimentos gerais básicos para execução de uma
auditoria são
1.

Obtenção e documentação sobre a área e objeto que será auditado;

2.

Avaliação dos riscos e planejamento geral da auditoria e cronograma;

3.

Planejamento detalhado da auditoria;

4.

Revisão preliminar da área e objeto da auditoria;

5.

Avaliação da área e objeto da auditoria;

6.

Verificação e avaliação da correção dos controles desenhados para cumprir os
objetivos de controle;

7.

Provas de cumprimento (provas da implementação de controles e sua
aplicação);

8.

Provas substantivas (provas que confirmem a exatidão das informações);

9.

Relatório (comunicados dos resultados).
As fases de uma auditoria podem ser vistas no Quadro 6.
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Quadro 6 - Fases da auditoria
Fase

Descrição

 Identificar a área que será auditada.
 Identificar o objetivo da auditoria.
 Identificar os sistemas específicos, a função ou unidade da
Alcance da auditoria
organização a ser incluída na revisão.
 Identificar as habilidades e recursos técnicos necessários;
 Identificar as fontes de informações para testá-las ou revisar
Planejamento da auditoria
organogramas,
políticas,
padrões,
procedimentos
e
documentos de trabalho da auditoria anteriores.
 Identificar e selecionar o método de auditoria para verificar e
testar os controles;
Procedimentos da auditoria e  Identificar uma lista de pessoas para entrevistar;
passos para compilação dos  Identificar e obter políticas, padrões e diretrizes dos
dados
departamentos para sua revisão;
 Desenvolver ferramentas e metodologias de auditoria para
comprovar e verificar os controles.
Procedimentos para avaliar as  Específicas da organização.
provas ou revisar os
resultados
Procedimento de
 Específicas da organização.
comunicação com a gerência
 Identificar os procedimentos de revisão do monitoramento;
 Identificar o procedimento para avaliar e testar a eficiência e
Elaboração do relatório de
efetividade operacional;
auditoria
 Identificar os procedimentos para testar os controles;
 Revisar e avaliar a correção dos documentos, das políticas e
dos procedimentos.
Sujeito da auditoria
Objetivo da auditoria

Fonte: Manual de Preparación al Exame CISA (2008)

O desenvolvimento e a difusão das Normas de Auditoria constituem-se na
pedra angular da contribuição profissional da ISACA para a comunidade de
auditoria. A estrutura dos padrões de auditoria em sistemas de informação fornece
vários níveis de assistência: padrões, diretrizes e procedimentos.
Padrões: Os padrões definem requisitos obrigatórios para auditoria de sistemas e o
relatório correspondente e informam:

1.

Aos auditores de sistema, a respeito do nível mínimo de desempenho aceitável
requerido para cumprir com suas responsabilidades profissionais indicadas no
Código de Ética Profissional da ISACA;

2.

À direção e aos demais interessados nas expectativas da profissão a respeito
do trabalho de seus profissionais;
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3.

Aos possuidores do certificado de Auditor de Sistemas de Informação (CISA), a
respeito dos requisitos que devem cumprir e que, o não cumprimento desses
padrões, pode resultar em uma investigação de conduta por parte da junta de
diretores da ISACA ou comitê apropriado e em última instância, em sansões
disciplinares.

Diretrizes: As diretrizes proporcionam guias sobre a aplicação dos padrões de
auditoria de sistemas de informação. O auditor de sistemas deve considerá-las ao
determinar como alcançar a implementação dos padrões. O objetivo das diretrizes é
proporcionar maior informação com respeito ao cumprimento dos padrões de
auditoria de sistemas de informação.

Procedimentos: Os procedimentos proporcionam exemplos que um auditor de
sistema poderia seguir no curso de uma auditoria. Os documentos sobre os
procedimentos proporcionam informações sobre como cumprir com os padrões ao
realizar os trabalhos de auditoria de sistemas, porém não estabelecem os requisitos
correspondentes. O objetivo dos procedimentos é proporcionar maior informação
com respeito ao cumprimento dos padrões de auditoria de sistemas.
Os padrões definidos pela ISACA e que devem ser seguidos pela auditoria
de sistemas são os descritos no Quadro 7:
Quadro 7 - Padrões ISACA para auditoria de sistemas de informação
Padrão
S1 – Estatuto da
Auditoria

S2 - Independência

S3 – Ética e
Padrões
Profissionais

S4 – Competência
Profissional

Descrição
 O propósito, responsabilidade, autoridade e obrigação de render contas
da função de auditoria de sistemas de informação ou tarefa de auditoria
devem estar devidamente documentados em um estatuto de auditoria.
 O estatuto de auditoria deve ser estabelecido e aprovado por nível
apropriado dentro da organização.
 Profissional: Em todos os assuntos relacionados com a auditoria, o
auditor de sistemas deve ser independente do auditado tanto em atitude
como em aparência.
 Organizacional: A função do auditor de sistemas deve ser independente
da área ou atividade em que ele está auditando para permitir a execução
objetiva da tarefa de auditoria.
 O auditor de sistemas deve acatar o Código de Ética Profissional da
ISACA.
 O auditor de sistemas deve exercer o devido cuidado profissional,
incluindo a observância dos padrões profissionais de auditoria aplicáveis.
 O auditor de sistemas deve ser profissionalmente competente, tendo as
habilidades e os conhecimentos para realizar o trabalho de auditoria
designado.
 O auditor de sistemas deve manter a competência profissional através de
uma educação apropriada e capacitação profissional contínua.

51

Padrão

Descrição

 O auditor de sistemas deve planejar o alcance da auditoria de sistemas
de informação levando em conta o objetivo da auditoria e o cumprimento
com as leis e padrões profissionais de auditoria aplicável.
 O auditor de sistemas deve desenvolver e documentar o enfoque de
auditoria baseado em riscos.
S5 - Planejamento
 O auditor de sistemas deve desenvolver e documentar o plano de
auditoria detalhando a natureza, os objetivos, o tempo, o escopo e os
recursos requeridos.
 O auditor de sistemas deve desenvolver o programa e os procedimentos
de auditoria.
 Supervisão: A equipe de auditoria de sistemas de informação deve ser
supervisionada para prover certeza razoável que os objetivos da auditoria
serão alcançados e que se observam os padrões profissionais de
auditoria aplicáveis.
 Evidência: No curso da auditoria, o auditor deve obter evidências
S6 – Execução do
suficientes, confiáveis e relevantes para alcançar os objetivos da
Trabalho de
auditoria. Os resultados e conclusões da auditoria devem estar
auditoria
respaldados por uma análise e interpretação apropriados a estas
evidências.
 Documentação: O processo de auditoria deve estar documentado,
descrevendo o trabalho de auditoria e a evidência de auditoria que
respalde os resultados e as conclusões do auditor de sistemas.
 O auditor de sistemas deve gerar um relatório, em um formato
apropriado, ao término da avaliação.
 O relatório de auditoria deve estabelecer o escopo, objetivo, o período da
auditoria, a natureza, tempo e extensão do trabalho de auditoria
S7 – Relatório de
realizado.
Auditoria
 O relatório deve estabelecer os resultados, conclusões e recomendações
assim como, qualquer reserva, restrição ou limitação encontrada pelo
auditor de sistemas.
 O relatório deve ser assinado, fechado e ser distribuído em conformidade
com os termos do estatuto da auditoria.
 Depois de geração do relatório com os resultados e recomendações, o
S8 – Atividade de
auditor de sistemas deve solicitar e avaliar as informações relevantes
Acompanhamento
para determinar se a direção está tomando ações apropriadas de
maneira oportuna.
 Ao planejar e executar uma auditoria para reduzir o risco a um nível
mínimo, o auditor de sistemas deve considerar o risco de irregularidades
e atos ilícitos.
 O auditor de sistemas deve manter uma atitude de ceticismo profissional
durante a auditoria, reconhecendo a possibilidade que existam
S9 –
declarações errôneas materiais devido a irregularidades e atos ilícitos,
Irregularidades e
independentemente da sua avaliação de risco.
Atos Ilícitos
 Quando o auditor de sistemas identifica uma irregularidade ou ato ilícito ele
deve comunicar estes assuntos oportunamente ao nível apropriado de
direção.

S10 – Governança
de TI

 O auditor de sistemas deve revisar e avaliar a efetividade nos processos
de administração dos recursos de TI e o desempenho.
 O auditor de sistemas deve revisar e avaliar o cumprimento com os
requerimentos legais, ambientais, de qualidade da informação,
confiabilidade e a segurança.
 O auditor de sistemas deve usar enfoque baseado em riscos para avaliar
a função de TI.
 O auditor de sistemas deve revisar e avaliar o ambiente de controle das
organizações.
 O auditor de sistemas deve revisar e avaliar os riscos que podem
impactar de maneira negativa o ambiente de TI.
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Padrão

Descrição

S11 – Uso de
 O auditor de sistemas deve usar uma técnica ou enfoque apropriado de
Avaliação de Risco
avaliação de risco ao desenvolver o plano geral de auditoria de TI e
no Planejamento
determinar as prioridades para uma alocação efetiva de recursos de
da Auditoria
auditoria.
 O auditor de sistemas deve considerar a materialidade da auditoria e sua
relação com risco de auditoria enquanto determina a natureza, tempo e a
extensão dos procedimentos de auditoria.
S12 – Materialidade
 Enquanto planeja a auditoria, o auditor de sistemas deve considerar a
da Auditoria
potencial debilidade ou a ausência de controles e se estas podem ter
como consequência deficiências significativas ou uma debilidade material
no sistema de informação.
 O auditor de sistemas deve, onde seja apropriado, considerar o trabalho
S13 – Uso de
de outros especialistas para auditoria.
Trabalho de Outros  O auditor de sistemas deve analisar, revisar e avaliar o trabalho de outros
Especialistas
especialistas como parte da auditoria e concluir a extensão de uso e
confiança no trabalho do especialista.

S14 – Evidência da
Auditoria

 O auditor de sistemas deve obter evidência suficiente a apropriada para
extrair conclusões sobre as quais os resultados da auditoria serão
embasados.

S15 – Controles de
TI

 O auditor de sistemas deve avaliar e supervisionar os controles de TI que
são parte integral do ambiente de controle interno da organização.
 O auditor de sistemas deve assistir a gerência proporcionando conselhos
a respeito do desenho, implementação, operação e a melhoria nos
controles de TI.

S16 – Comércio
Eletrônico

 O auditor de sistemas deve avaliar os controles aplicáveis e comparar os
riscos ao revisar o ambiente de comércio eletrônico, para assegurar que
as transações estão corretamente controladas.

Fonte: ISACA (2012)

Os constructos utilizados na pesquisa no que tange a auditoria de TI foram
derivados do padrão S10, na medida em que está concentrado na contribuição da
Auditoria de Sistemas para a Governança de TI, e nas questões apresentadas no
Manual de Avaliação de Qualidade do IIA, detalhada no Quadro 8, que fornece
subsídios para a auditoria ficar em conformidade com a norma do IFFP 1310, que
cita a necessidade das auditorias serem avaliadas quanto à sua qualidade.
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Quadro 8: Questões de avaliação da auditoria pelos auditados
(Manual de Avaliação de Qualidade – IIA)
Relação com a gerência
Q1.
Valor da auditoria de sistemas vista pela equipe gerencial.
Q2.
Posicionamento da auditoria de sistemas na estrutura organizacional livre de restrições
para exercer suas atividades e alcançar os objetivos da auditoria interna.
(independência)
Q3.
Acesso livre dos auditores de sistemas a registros, informações, localidades e
empregados para desenvolverem suas auditorias.
Q4.
Orientação aos clientes fornecendo trabalho de qualidade.
Recursos Humanos da Auditoria de Sistemas de Informação
Q5.
Objetividade dos auditores de sistemas .
Q6.
Profissionalismo dos auditores de sistemas.
Q7.
Conhecimento dos processos de negócio.
Q8.
Qualidade da relação entre os auditores de sistemas e as áreas auditadas.
Alcance do Trabalho da Auditoria de Sistemas de Informação
Q9.
Áreas operativas importantes são selecionadas para serem auditadas.
Q10. Notificação prévia da auditoria a ser realizada indicando seu propósito e alcance.
Q11. Recomendações para as áreas auditadas.
Processo e Relatório de Auditoria
Q12. Resultados obtidos das questões surgidas na auditoria.
Q13. Duração da auditoria.
Q14. Oportunidade do relatório de auditoria
Q15. Exatidão dos resultados da auditoria.
Q16. Clareza no relatório de auditoria.
Q17. Utilidade do relatório de auditoria para melhorar os processos e controles de TI.
Q18 Acompanhamento da auditoria de sistemas sobre os planos de ações
Administração da atividade Auditoria Interna
Q19. Entendimento e propósito da atividade da auditoria de sistemas.
Q20. Eficácia da administração da auditoria de sistemas.
Q21. Qualidade do desenvolvimento dos auditores de sistemas para posteriores
transferências para os departamentos de TI.
Valor Agregado
Q22. Assistência prestada à gerência para avaliação de riscos.
Q23. Aliança com a gerência quanto aos controles de TI.
Q24. Grau de importância para governança corporativa.
Q25. Aspecto positivo sobre a auditoria de sistemas.
Q26. Aspecto negativo sobre a auditoria de sistemas.
Q27. Formas que a auditoria de sistemas poderia agregar valor à empresa de forma mais
conveniente.
Fonte: Manual de Evaluación de Calidad (IIA, 2006)

2.4 MECANISMOS DE GOVERNANÇA E DE AUDITORIA

Segundo Webb, Pollard e Ridley (2006), os mecanismos de governança
de TI que abordam processos referem-se ao monitoramento, planejamento e a
tomada de decisões estratégias de TI. Neste grupo de mecanismos estão as
práticas ligadas ao controle da tecnologia, além da definição de processos,
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procedimentos e políticas que permitam à organização medir, monitorar e avaliar
sua situação em relação a certos fatores, critérios e melhores práticas definidas.

Como exemplo destes mecanismos podemos destacar: o Planejamento
Estratégico de Sistemas de Informação (PESI), o uso de indicadores da área de
TI (Balanced Scorecard), a elaboração de projetos de viabilidade, a avaliação
pós-implementação (ex post), os acordos de níveis de serviços, o gerenciamento
de projetos, o uso de frameworks como COBIT, ITIL, PMBOK e ISO 27002, dentre
outros (DE HAES E VAN GREMBERGEN, 2004).

Levando-se em consideração que nesta pesquisa foi dado foco a
questão de conformidade da TI aos controles, o framework COBIT foi enfatizado.

2.4.1 COBIT (Controle Objectives for Information and related Tecnology)
Segundo o ITGI - ITGI – Informaton Technology Governance Institute.
(2007), associação vinculada à ISACA, que se dedica ao avanço e à popularização
internacional da governança de TI e elaboração e divulgação do COBIT, o COBIT é
um modelo e uma ferramenta de suporte que permite aos gerentes suprir as
deficiências com respeito aos requisitos de controle, questões técnicas e riscos de
negócios, comunicando esse nível de controle às partes interessadas. O COBIT
habilita o desenvolvimento de políticas claras e boas práticas para controles de TI
em toda a empresa, sendo o integrador de boas práticas de TI e a metodologia de
governança de TI, que ajuda no entendimento e gerenciamento dos riscos e
benefícios associados com TI.

A estrutura de processos do COBIT e o seu enfoque de alto nível orientado
aos negócios fornecem uma visão geral de TI e das decisões a serem tomadas
sobre o assunto. Os benefícios de implementar o COBIT como um modelo de
governança de TI inclui: (i) melhor alinhamento baseado no foco do negócio; (ii)
visão clara para os executivos sobre o que TI faz; (iii) clara divisão das
responsabilidades baseada na orientação para processos; (iv) aceitação geral por
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terceiros e órgãos reguladores; (v) entendimento compreendido entre todas as
partes interessadas, baseado em uma linguagem comum.

O COBIT fornece boas práticas através de um modelo de domínios e
processos e apresenta atividades em uma estrutura lógica e gerenciável. As boas
práticas do COBIT representam o consenso de especialistas. Elas são fortemente
focadas mais nos controles e menos na execução. Essas práticas irão ajudar a
otimizar os investimentos em TI, assegurar a entrega dos serviços e prover métricas
para julgar quando as coisas saem erradas.

Para a área de TI ter sucesso em entregar os serviços requeridos pelo
negócio, os executivos devem implementar um sistema interno de controles ou uma
metodologia. O modelo de controle do COBIT contribui para essas necessidades ao:

1. fazer uma ligação com os requisitos de negócios;
2. organizar as atividades de TI em um modelo de processos geralmente aceito;
3. identificar os mais importantes recursos de TI a serem utilizados;
4. definir os objetivos de controle gerenciais a serem considerados.
A orientação aos negócios do COBIT consiste em objetivos de negócios
ligados aos objetivos de TI, provendo métricas e modelos de maturidade para medir
a sua eficácia e identificando as responsabilidades relacionadas dos donos dos
processos de negócios e de TI.
As áreas de foco de governança de TI na visão do COBIT são:
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Figura 7: Áreas de foco da governança de TI na visão do COBIT
Fonte: Adaptado pela pesquisadora de ITGI (2012)

O foco em processos do COBIT é ilustrado por um modelo de processos de
TI, subdivididos em quatro domínios (Planejamento e Organização; Aquisição e
Implementação; Entrega e Suporte; e Monitoramento) e 34 processos em linha com
as áreas responsáveis por planejar, construir, executar e monitorar, provendo assim
uma visão total da área de TI. Para cada um dos 34 processos do COBIT existe:
objetivos de controles, indicadores de performance, medidas de resultado e modelo
de maturidade. Os 34 processos referentes ao COBIT 4.1 são:
Quadro 9 – Processos COBIT 4.1

Código
PO

Descrição
Planejamento e Organização

PO1

Definir um Plano Estratégico de TI

PO2

Definir a Arquitetura da Informação

PO3

Determinar as Diretrizes de Tecnologia

PO4

Definir os Processos, a Organização e os Relacionamentos de TI

PO5

Gerenciar o Investimento de TI

PO6

Comunicar Metas e Diretrizes Gerenciais

PO7

Gerenciar os Recursos Humanos de TI

PO8

Gerenciar a Qualidade

PO9

Avaliar e Gerenciar os Riscos de TI

PO10

Gerenciar Projetos
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Código
AI

Descrição
Aquisição e Implementação

AI1

Identificar Soluções Automatizadas

AI2

Adquirir e Manter Software Aplicativo

AI3

Adquirir e Manter Infraestrutura de Tecnologia

AI4

Habilitar Operação e Uso

AI5

Adquirir Recursos de TI

AI6

Gerenciar Mudanças

AI7

Instalar e Homologar Soluções e Mudanças

DS

Entrega e Serviço

DS1

Definir e Gerenciar Níveis de Serviços

DS2

Gerenciar Serviços Terceirizados

DS3

Gerenciar o Desempenho e a Capacidade

DS4

Assegurar a Continuidade dos Serviços

DS5

Garantir a Segurança dos Sistemas

DS6

Identificar e Alocar Custos

DS7

Educar e Treinar os Usuários

DS8

Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes

DS9

Gerenciar a Configuração

DS10

Gerenciar Problemas

DS11

Gerenciar os Dados

DS12

Gerenciar o Ambiente Físico

DS13

Gerenciar as Operações

ME

Monitoramento e Avaliação

ME1

Monitorar e Avaliar o Desempenho de TI

ME2

Monitorar e Avaliar os Controles Internos

ME3

Assegurar a Conformidade com Requisitos Externos

ME4

Prover Governança de TI

2. 5 – RISCO E CONTROLE NO AMBIENTE DE TI

Segundo o Guia de Orientação
Corporativos a definição de risco é:

para Gerenciamento

de Riscos

“O termo risco é proveniente da palavra risicu ou riscu, em latim, que
significa ousar (to dare, em inglês). Costuma-se entender “risco” como
possibilidade de “algo não dar certo”, mas seu conceito atual envolve a
quantificação e qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito às
“perdas” como aos “ganhos”, com relação ao rumo dos contecimentos
planejados, seja por indivíduos, seja por organizações”. (LA ROCQUE,
2007, p. 12)
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No contexto desta pesquisa, a definição de risco foi a proposta por Oliveira
(2001):
Risco é a probabilidade de uma ameaça maior explorar vulnerabilidades
para causar perdas ou danos a um ativo ou grupo de ativos da organização.

Assim,

riscos

são

determinados

pela

combinação

de

ameaças,

vulnerabilidades e valores dos ativos, os quais são mensurados com base no
impacto destes ativos aos negócios da organização, cujo impacto é o resultado de
um incidente inesperado.
O risco associado à TIC, é segundo NIST (2001), a possibilidade de algo
adverso ocorrer, ou ainda o impacto negativo do exercício de uma vulnerabilidade,
considerando tanto a probabilidade quanto o impacto de sua ocorrência. Para
combater os riscos aos quais os ativos de informações estão expostos é necessário
que as empresas pratiquem a segurança da informação.
Na visão de Stoneburner (2002), risco na área TIC é considerado como o
impacto negativo motivado pela exploração de uma vulnerabilidade, considerando a
possibilidade e o impacto da sua ocorrência. O processo para identificar, mensurar e
planejar passos para reduzir um determinado risco, a níveis aceitáveis pela
organização, é definido como Gerenciamento de Riscos. Este mesmo autor cita que
o gerenciamento de risco possibilita segurança efetiva dos sistemas de TIC, que são
responsáveis pelo processamento, armazenagem e transmissão de informações;
cria uma base sólida para as tomadas de decisão, principalmente no que se
relaciona com execução coerente do orçamento e no investimento em tecnologias
necessárias para mitigar riscos de impacto ou potencial impacto para o negócio; e
permite que gestores de equilibrem seus custos de proteção e desempenho dos
sistemas de informação vitais para o negócio.
O gerenciamento de risco segundo Maizlish e Handler (2005) deve-se
dirigir à proteção dos ativos de TI, à recuperação de desastres e à continuidade das
operações. Acrescenta que os riscos estão presentes nas áreas operacionais e
sistêmicas, onde a segurança da informação e da estrutura de TI é determinante.
Segundo Guerrero (2012), a gestão de risco e controles em sistema de
informação tem um papel essencial na proteção dos riscos relacionados com os
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sistemas de informação, ao proporcionar as organizações capacidade para: alinhar
os níveis de risco com seu impacto organizacional e o retorno dos investimentos,
otimizar as tomadas de decisões e minimizar as perdas financeiras. O autor cita que
a gestão de risco é um sistema que faz parte do sistema de gestão de segurança da
informação de uma organização.
A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, na norma NBR
ISO/EIC 270005 (2008) classifica as ameaças como: (I) intencionais, que indica as
ações intencionais direcionadas contra os ativos da informação; (A) acidentais, que
indica as ações de origem humana que podem comprometer acidentalmente e os
ativos da organização; ou de origem (N) natural ou ambiental, que indica incidentes
que não são provocados pela ação dos seres humanos.
Já Turban et.al (2010) classificam as ameaças como intencionais e não
intencionais. Sendo as não intencionais divididas em três categorias: erros humanos
(no projeto do hardware ou sistema de informação), riscos ambientais (terremotos,
furacões, neve, areia, relâmpagos, tornados, inundações flutuações de energia,
incêndio etc), e falhas de sistema de computador (materiais precários ou materiais
com defeitos). As falhas intencionais são roubo de dados, uso indevido do dado,
roubo de tempo de computador, revoltas sabotagens etc.
As ameaças e vulnerabilidades exemplificadas na norma ISO/EIC 27005
(2008) estão no Quadro 10.
Quadro 10 – Ameaças e vulnerabilidades na TIC
Ameaças Comuns
Tipo
Dano Físico
Eventos Naturais
Paralização de
serviços essenciais
Distúrbio causado por
radiação
Comprometimento da
informação

Ameaça
Fogo, água, poluição, acidente grave, destruição de equipamento ou
mídia, poeira, corrosão ou congelamento.
Fenômeno climático, sísmico, vulcânico, metereológico, inundação.
Falha no condicionador de ar, interrupção no suprimento de energia,
falha do equipamento de telecomunicações.
Radiação eletromagnética, térmica, pulsos eletromagnétcos
Interceptações de sinais, espionagem à distância, escuta não
autorizada, furto de mídia,documentos ou equipamentos,
recuperação de mídia reciclada ou descartada, divulgação indevida,
dados de fones não confiáveis, alteração do hardware ou software,
determinação da localização.
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Tipo
Falhas Técnicas

Ações não autorizadas
Comprometimentos de
funções

Ameaça
Falha de equipamento, defeito de equipamento, saturação do
sistema de informação, defeito de software, violação das condições
de uso do sistema de informação que possibilitam sua manutenção.
Uso não autorizado de equipamento, cópia ilegal de software
falsificadas ou ilegais, comprometimento dos dados, processamento
ilegal dos dados.
Erro durante o uso, forjamento de direitos, abuso de direitos, repúdio
de ações, indisponibilidade de recursos humanos.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base na ABNT 2008

Ameaças Causadas por seres humanos
Fonte de Ameaça
Hacker, Cracker
Criminosos Digitais
Terroristas

Espiões
Pessoas: mal
intencionadas, mal
treinadas, negligentes,
desonestas,
imprudentes,
demitidas

Possíveis Consequências
Hacking, engenharia social, negação de serviço, pichação de sites,
invasão de sistemas, acessos não autorizados.
Interceptação de dados, IP spoofing, intrusão de sistemas, suborno
por informação, negação de serviço.
Ataques com bombas, guerra de informações, negação de serviço
distribuído, invasão e dominação de sistemas, alteração de sistemas.
Exploração econômica, furto de informações, vantagem de
posicionamento defensivo, vantagem política, violação de
privacidade de pessoas, engenharia social, invasão de sistemas,
acesso não autorizado em sistemas.
Agressão a funcionário, chantagem, busca de informação sensível,
abuso de recursos computacionais, fraudes, furto de ativos, suborno
de informação, inclusão de dados falsos, corrupção de dados,
interceptação de informação, desvio de informação, uso de
programas e códigos maliciosos, sabotagem, invasão de sistemas,
acesso não autorizados a sistemas

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base na ABNT 2008

Vulnerabilidades
Tipo

Hardware

Software

Vulnerabilidade
• Manutenção insuficiente ou instalação defeituosa de mídia de
armazenamento;
• Falta de rotina de substituição periódica de equipamentos ou
mídia;
• Sensibilidade à umidade, poeira ou sujeira;
• Sensibilidade à radiação eletromagnética, inexistência de controle
de mudanças de configuração;
• Sensibilidade a variação de voltagem e temperatura;
• Armazenamento não protegido;
• Descuido durante o descarte;
• Utilização de cópias não controladas.
• Inexistência de testes de softwares;
• Falhas conhecidas nos softwares;
• Não execução de logout ao se deixar uma estação de trabalho;
• Descarte ou reutilização de mídia sem remoção de dados;
• Inexistência de trilha de auditoria;
• Atribuição errônea de direitos de acesso;
• Softwares amplamente distribuídos;
• Utilização de programas com dados errados;
• Interface com usuário complexa;
• Inexistência de documentação;
• Parâmetros e datas incorretas.
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Tipo

Rede

Recursos Humanos

Local ou Instalações

Organização

Vulnerabilidade
• Inexistência de mecanismos de autenticação e identificação, de
controle eficaz de mudança, de cópias de segurança, de
mecanismos de proteção física no prédio, portas e janelas, de
relatórios de gerenciamento, de evidências que comprovem envio
e recebimento de mensagens;
• Tabelas de senhas desprotegidas;
• Gerenciamento mal feito de senhas;
• Serviços desnecessários habilitados;
• Software novo ou imaturo;
• Especificações confusas e incompletas para desenvolvedores;
• Download e uso não controlado de Softwares;
• Linhas de comunicação desprotegidas;
• Tráfego sensível desprotegido;
• Junções de cabeamento mal feitas;
• Ponto único de falhas;
• Não identificação e não autenticação do emissor ou receptor;
• Arquitetura insegura da rede;
• Gerenciamento de rede inadequado, quanto à configuração de
roteamentos;
• Conexão de redes públicas desprotegidas.
•
•
•
•
•
•

Ausência de recursos humanos;
Recrutamentos inadequados;
Treinamento em segurança insuficiente;
Uso incorreto de hardware e Software;
Falta de conscientização em segurança;
Inexistência de mecanismos de monitoramento; de políticas de uso
correto de meios de telecomunicações e troca de mensagens;
• Trabalho não supervisionado de pessoal de limpeza ou de
terceirizados.
• Uso inadequado de mecanismos de controle de acesso físico a
lugares sensíveis;
• Localização em área suscetível a inundações;
• Fornecimento de energia instável;
• Inexistência de mecanismos de proteção física no prédio, portas e
janelas.
• Inexistência de procedimento formal para registro de remoção de
usuários, de análise crítica dos direitos de acesso, de
monitoramento das instalações de processamento das
informações, de auditorias periódicas, de procedimento para
identificação e análise/avaliação de riscos, de relato de falhas nos
arquivos da auditoria das atividades de administração e operações,
de controles de ativos fora da organização, de procedimento de
direitos de propriedade intelectual, de controle de sistemas e de
gerenciamento de sistemas, de plano de continuidade de negócio,
de processo disciplinas no caso de incidentes de segurança, de
política de email, de uso de recursos de informática;
• Provisões de segurança insuficientes em contato com clientes ou
terceiros;
• Resposta inadequada do serviço de manutenção;
• Acordo de nível de serviço (SLA) inexistente ou ineficaz;
• Controle de mudanças inexistente ou ineficaz;
• Atribuição inadequada das responsabilidades pela segurança da
informação;

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base na ABNT 2008
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A norma NBR ISO/EIC 27005 (2008) prescreve que o gerenciamento de
riscos pode ser realizado iniciando-se com uma definição de contexto: determina os
critérios básicos para a condução do processo, o escopo, limites e a equipe de
gestão de riscos de segurança da informação; seguido por uma análise/avaliação de
riscos: etapa que identifica, qualifica, quantifica e prioriza os riscos em função dos
critérios de avaliação da organização; tratamento de riscos: seleciona controles para
reduzir, reter evitar ou transferir os riscos priorizados na etapa anterior; aceitação de
riscos: é a decisão formal de aceitar o risco; comunicação do riscos: comunicação
das informações de riscos entre o tomador de decisão e os interessado; e
monitoramento e análise crítica dos riscos: processo contínuo para identificar
rapidamente

mudanças

contextuais

na

organização

que

possam

afetá-la

futuramente.
O processo sugerido na norma NBR ISO/EIC 27005 (2008), divide o
gerenciamento de risco em fases, conforme Figura 8 a seguir:

Figura 8: Processos do Gerenciamento de Risco de Segurança da Informação
Fonte: ABNT (2008)
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Laudon e Laudon (2011) enfatizam que é necessário saber onde a
empresa corre riscos e de quais controles precisa para proteger seus sistemas de
informação. Segundo os autores, os controles podem ser manuais ou automatizados
e são compostos por controles gerais e controles de aplicação. A Quadro 11 a seguir
especifica os tipos de controles:
Quadro 11 – Tipos de controles

Tipo de

Definição

Exemplo de controles

Controle
Controles

Controlam projeto, segurança, e uso de

Controle de software;

Gerais

programas de computadores e a segurança

Controle de hardware físico;

dos

Controle

arquivos

de

dados

em

toda

a

de

operações

de

segurança

de

infraestrutura da empresa. Se aplicam a

computador;

todas as aplicações computadorizadas e

Controle

consistem de uma combinação de hardware,

dados;

software e procedimentos manuais que

Controle administrativo; e

criam um ambiente global de controle.

Controle sobre implementação

de

de processos de sistemas.

Controles de

São controles específicos e exclusivos de

Controle de entrada;

Aplicação

cada

Controle de processamento; e

aplicação

computadorizada,como

processamento de folha de pagamento ou

Controle de saída;

pedidos.
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2011)

Uma vez os riscos avaliados, os controles definidos, Laudon e Laudon
(2011) afirmam que sua empresa precisará desenvolver uma política de segurança
para proteger os ativos.
Fontes (2008) cita que a Norma NBR ISO/IRC 27002 - Tecnologia da
Informação – Técnicas de Segurança – Código de práticas par a gestão da
segurança da informação tem como objetivo fornecer recomendações básicas e
mínimas para a gestão de segurança da informação nas diversas organizações.
Ainda acrescenta que ela não é um documento completo e deve ser vista como um
ponto de partida.
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A definição de Segurança da Informação, por essa norma, é a proteção da
informação de vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio,
minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as
oportunidades de negócio. Ela é conseguida a partir da implementação de um
conjunto de controles adequados, incluindo políticas, processos, procedimentos,
estruturas organizacionais e funções de software e hardware. Estes controles
precisam ser estabelecidos, implementados, monitorados, analisados criticamente e
melhorados, onde necessário, para garantir que os objetivos do negócio e de
segurança da organização sejam atendidos, e convém que isto seja feito em
conjunto com outros processos de gestão de negócio.
Segundo a ISO/IEC 27002, a segurança da informação é necessária, pois
as informações e os processos correlatos, os sistemas e as redes são importantes
ativos para o negócio. Logo definir, alcançar, manter e melhorar a segurança da
informação podem ser atividades essenciais para assegurar a competitividade, o
fluxo de caixa, a lucratividade, o atendimento aos requisitos legais e a imagem da
organização junto ao mercado.
A estrutura da norma ISO/IEC 27002 contém 11 seções de controles de
segurança da informação, que juntas totalizam 39 categorias principais de
segurança e uma seção introdutória que aborda a análise/avaliação e o tratamento
de riscos.
Segundo Turban et.al (2010) até 2002, a proteção de informações
corporativas e de sistemas de computador era considerada uma questão técnica
atribuída ao departamento de TI. Muitas empresas tratavam incidentes caso a caso
em vez de adotarem uma abordagem de prevenção para se protegerem das
ameaças. Laudon e Laudon (2011), descrevem que, como a segurança não está
diretamente relacionada à receita de vendas, muitas empresas relutam em gastar
com ela, mas, no entanto, a proteção dos sistemas de informação é tão crucial para
o funcionamento da empresa, que merece uma maior atenção. Afirmam que as
empresas têm ativos de informações, e, muitas vezes, confidenciais sobre impostos,
ativos financeiros, registros médicos e desempenho profissional das pessoas. Além
de conter informações corporativas, incluindo segredos de negócio, plano de
desenvolvimento de novos produtos e estratégias de marketing.
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Cavusoglu, Mishra e Raghunathan (2004), citam que se uma grande
empresa tiver sua segurança comprometida, em dois dias a partir da falha, ela perde
aproximadamente 2,1% do seu valor de mercado. Esta informação demonstra
claramente o que Lunardi (2008) ilustra em sua pesquisa que a maior dependência
da TI por parte das organizações tem feito com que os riscos referentes à tecnologia
e a sua utilização venham se tornando cada vez mais visíveis e significantes. Como
a informação tem representado um ativo das organizações, percebe-se que seu
gerenciamento não protege somente a tecnologia, mas, também, os negócios da
organização (GERBER; SOLMS, 2005)
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA DA PESQUISA

3.1 ABORDAGEM

Dado o problema que esta pesquisa quer responder, a abordagem foi
qualitativa. Segundo Pozzebon e Freitas (1998), a pesquisa qualitativa possibilita
explorar com mais profundidade as experiências vividas, o que permite descobrir
resultados mais ricos e mais próximos da realidade que se quer compreender.
Michel (2009) defende que, na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova
numérica ou estatisticamente. Como defende Creswell (2007), a pesquisa qualitativa
é um processo de investigação baseado em diferentes tradições metodológicas que
investigam de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente um problema
social ou humano.
A figura 9 a seguir fornece uma visão geral do modelo de pesquisa
derivado do referencial teórico pesquisado. Nesse estudo, considerou-se que havia
suficientes evidências empíricas de que um bom desempenho da TI ajuda uma
organização a criar valor para seus stakeholders. Assumiu-se, também, que havia
suficientes estudos que comprovavam que uma boa governança de TI ajuda no bom
desempenho da área de TI. Sendo assim, o foco principal da pesquisa aqui
empreendida foi a contribuição da auditoria de TI para a governança de TI.

Figura 9: Abrangência da Dissertação
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2012)
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3.2 TIPO DE PESQUISA: FINS E MEIOS

Quanto aos fins, a pesquisa realizada foi descritiva e exploratória. Assim,
tivemos a pretensão de preencher uma lacuna no conhecimento da relação entre a
auditoria de sistemas e a governança de TI. Vergara (2010) cita que a pesquisa
descritiva expõe características de determinada população ou de determinado
fenômeno. Da Silva (2010) indica que a pesquisa exploratória é recomendada
quando há pouco conhecimento sobre o problema a ser estudado e se quer
descobrir as relações existentes entre seus elementos componentes

Quanto aos meios, a pesquisa foi um estudo de caso único. Yin (2010)
afirma que o estudo de caso como método de pesquisa é usado para contribuir ao
nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais e
políticos. É uma investigação empírica que examina um fenômeno contemporâneo
em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente, quando os limites
entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Segundo Gil (2010,
apud YIN, 2005), atualmente é encarado como o delineamento mais adequado para
investigação de um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, onde os
limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos.

3.3. EMPRESA PESQUISADA

A organização estudada foi uma seguradora do Rio de Janeiro. Esta
seguradora foi selecionada para o estudo de caso uma vez que ela está posicionada
entre as três maiores seguradoras do Brasil e, também, pela pesquisadora fazer
parte do seu quadro funcional, o que facilitou o acesso aos entrevistados e aos
dados. A TI desta seguradora representa um diferencial competitivo, uma vez que
com as novas tecnologias disponíveis, ela conseguiu um alinhamento maior entre as
duas áreas: TI e Negócio. Seus processos ficaram mais ágeis, disponibilizando as
informações em diferentes canais de uma forma rápida e precisa.

A TI conta,

aproximadamente, com 500 colaboradores internos e 1.000 recursos terceirizados,
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alocados principalmente nas manutenções dos sistemas legados e novos projetos.
Na estrutura organizacional do banco ao qual a seguradora pesquisada faz parte,
esquematizada na Figura 10, observa-se o posicionamento da auditoria de sistemas,
sendo a TI, subordinada a uma Diretoria Departamental.

Figura 10: Estrutura Organizacional da Empresa Pesquisada
Fonte: Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em documentos internos (2013)

3.4 UNIDADE DE ANÁLISE

A unidade de análise foi constituída das práticas exercidas pela auditoria
de sistemas de informação que impactam diretamente a governança de TI da
empresa selecionada.

3.5 SELEÇÃO DOS SUJEITOS

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com executivos que
estão em posições relevantes nos departamentos de governança de TI e na
gerência da divisão de auditoria de sistemas. Na Governança de TI, foram
realizadas oito entrevistas, sendo que cinco foram com Gerentes de Informática, os
quais estão alocados diretamente na estrutura organizacional da Superintendência
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de Governança de TI e Relacionamento. Uma entrevista foi realizada com um
Gerente Técnico, alocado à Gerência de Governança de TI, e outra entrevista com o
Agente de Compliance, que é o principal executivo no que tange os controle e riscos
da TI. Na Auditoria de Sistemas, foi entrevistado o Gerente de Divisão que,
tecnicamente, é um dos profissionais mais qualificado da organização a qual a
Seguradora faz parte.
Observou-se pelo perfil dos entrevistados que os entrevistados da
Governança de TI, apesar de terem uma longa experiência em TI (mais de 20 anos
atuando em TI), suas experiências em governança de TI são mais recentes (menos
de 10 anos, o que é justificável por ser um tema relativamente atual. Todos possuem
curso superior e oito representantes possuem pós-graduação ou mestrado (Tabela
1). A qualificação adicional também foi encontrada com as certificações específicas
para a área de TI. O perfil dos respondentes permite concluir que os participantes da
pesquisa são pessoas experientes e qualificadas para exercerem as funções as
quais estão alocadas na seguradora. O Gerente de Auditoria de TI possui sólida
experiência em TI e em Auditoria de Sistemas, 35 e 24 anos respectivamente.

Tabela 1 – Perfil dos entrevistados
Código Cargo
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Escolaridade

Certificações

Superintendente Executivo

Pós-graduação

Ger. Projetos
(PMP)

Gerente de Alinhamento Estratégico e
Arquitetura

Mestrado

Gerente do Escritório de Projetos

Pós-graduação

Gerente da Plataforma Integrada de Seguros

Mestrado

Gerente de Governança de TI

-

Pós-graduação

Gerente de RH

Mestrado

Gerente de Impressos e Serviços
Operacionais

Ensino Superior

E9

Agente de Compliance

Gerente de Auditoria

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2013)

Ger. Projetos
(PMP)
ITIL
-

Pós-graduação
E8

Ger. Projetos
(PMP)

Mestrado

COBIT
ITIL
Segurança
Informação
-
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3.6 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA

Inicialmente, para caracterização da empresa, da auditoria de sistemas e da
governança de TI foi realizada análise documental, a qual abrangeu diversos tipos
de documentos internos e externos relevantes à seguradora, tais como, estatuto da
área, manual de metodologia, papéis e responsabilidade, relatórios de auditoria,
manual do agente de compliance entre outros. Para caracterização da auditoria de
sistemas, o levantamento focou na associação das atividades exercidas com os
padrões ISACA (Quadro 7, p.50).

Para a caracterização da governança de TI, o

levantamento focou nos arquétipos da governança de TI e estruturas de tomadas de
decisão de Weill e Ross (p. 34-35) e nos mecanismos de governança utilizados
(p.37).

Com esta etapa da pesquisa foi possível colher os dados e apurar as

práticas de auditoria de sistemas e de governança de TI exercidas na seguradora.
Após esta etapa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com a
finalidade de evidenciar a contribuição das práticas de auditoria para a governança
de TI da seguradora. As entrevistas seguiram um roteiro pré-formatado e no final de
cada entrevista, foi exposta uma não conformidade encontrada em auditorias
realizadas, as quais o entrevistado participou, tendo sido solicitado que ele
comentasse da forma mais livre possível a ação que foi implementada, ou que ainda
seria implementada, para mitigar o risco da irregularidade encontrada.
Em uma última etapa, depois que ocorreu a análise de conteúdo das
entrevistas, foi realizada a entrevista semi-estruturada com o gerente da auditoria de
sistemas, com a finalidade de contextualizar melhorias e observações que foram
detectadas nas entrevistas com a governança de TI.

3.7 INSTRUMENTOS DE COLETA DAS EVIDÊNCIAS

Os instrumentos de coleta das evidências foram apoiados em roteiros
semi-estruturados (Apêndice A e B) que pautaram as entrevistas. Nas entrevistas
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foram formulados pontos referentes ao tema proposto, com ênfase aos aspectos dos
controles operacional impostos pela Circular SUSEP 249, aos padrões ISACA para
auditoria de sistemas de informação, principalmente, o S10 – Governança de TI,
pois está concentrado na contribuição da auditoria de sistemas à governança de TI e
aos critérios de avaliação das atividades da auditoria em relação aos auditados,
disponíveis no Manual de Avaliação de Qualidade do IIA (Quadro 8, p. 53). Também
foram abordados outros assuntos, pertinentes a pesquisa, de uma forma mais
aberta, onde os entrevistados comentaram sobre os planos de ações que eles
implementaram para mitigar os riscos apontados em auditorias anteriores as quais
eles participaram. Todas as entrevistas foram realizadas no próprio local de trabalho
do entrevistado, no período de 10/05 a 10/06/2013 e foram transcritas à medida que
foram sendo realizadas. Tiveram a duração média de 10 minutos.
As evidências secundárias foram obtidas por meio de análise documental,
em livros, anais de congresso, revistas, jornais, sites especializados, documentos da
própria empresa pesquisada, teses e dissertações pertinentes ao assunto abordado.
O conteúdo bibliográfico identificado foi acompanhado por anotações,
registros e apontamentos que constituíram em histórico para redação do trabalho
desta dissertação.

3.7 TRATAMENTO DAS EVIDÊNCIAS

Foram criados arquivos específicos onde foram armazenadas as
entrevistas que inicialmente foram gravadas e, posteriormente, transcritas. As
narrativas coletadas nas entrevistas foram tratadas por meio da análise de conteúdo.
Segundo VERGARA (2010), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de
análise que usa procedimentos sistemáticos para categorização de padrões e para
estabelecer relações entre categorias conteúdo das mensagens, podendo lançar
mão de indicadores quantitativos, qualitativos ou mistos.
Michel (2009) cita que a análise de conteúdo tem como proposta
aprofundar a análise das informações prestadas pela pessoa que forneceu os
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dados, procurando ver e analisar, em maior profundidade, a pertinência das
respostas, a lógica, a coerência, a fidedignidade dos dados informados, eventuais
distorções e omissões voluntárias. É importante frisar que, apesar da grande
quantidade de dados que pode ser tratada, a interpretação sempre caberá ao
pesquisador (Vergara, 2010).

3.9 LIMITAÇÕES

A seleção dos constructos teóricos propostos para avaliar a auditoria de
sistema e sua contribuição à governança de TI, apesar de serem extraídos dos
padrões estabelecidos e de modelos propostos em estudos científicos, podem não
garantir que todos os aspectos da auditoria de sistemas de informação tenham sido
incluídos no instrumento de pesquisa.
Uma limitação, até o momento já evidenciada, foi no que tange ao assunto
auditoria de sistemas em termos de subsídios bibliográficos para embasamento da
pesquisa, especialmente no que tange ao funcionamento dos departamentos
de auditoria de sistemas de informações.
Outra limitação, que pode ser encontrada, é devido ao fato da
pesquisadora fazer parte da auditoria de sistemas da empresa pesquisada o que
pode influenciar no resultado da pesquisa.
Finalmente, por se tratar de uma pesquisa qualitativa e que foi utilizado um
único caso, o estudo apresenta restrições inerentes a esse tipo de metodologia,
uma vez que não permitirá generalizações estatísticas. No entanto, os propósitos
do estudo de caso não são de proporcionar o conhecimento preciso das
características de uma população, mas sim o de proporcionar uma visão global do
problema ou de identificar possíveis fatores que influenciam ou são por ele
influenciados (GIL, 2010), ou seja, as conclusões não servem para fazer inferências
sobre o universo.
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CAPÍTULO IV – ESTUDO DE CASO

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA

A empresa pesquisada foi uma seguradora, que é coligada a um grande
banco de varejo. A empresa possui cerca de sete mil funcionários com faturamento
até junho/2012 de R$ 20 Bilhões e sua carteira abrange 42 milhões de clientes.
A empresa foi fundada há 78 anos e atende a diversas necessidades do
mercado segurador, atua nos ramos de Automóveis, Ramos Elementares, Seguro
Saúde, Capitalização e Seguros de Vida e Previdência Complementar.
Segundo

a

Escola

Nacional

de

Seguros

–

Funenseg,

entre meados da década de 70 e fins da década de 80, o mercado de seguros,
previdência privada e capitalização se encontravam estagnados. Inflação elevada,
regulação inibidora da competição e cultura nacional desacostumada com os
seguros constituíam os principais entraves. A partir de 1990 o mercado mudou
bastante. Os governos concederam às seguradoras maior liberdade de fixação de
preços e demais condições das apólices, diversas companhias internacionais
passaram a operar no Brasil, a oferta de produtos se diversificou e a maior
concorrência trouxe benefícios para os consumidores na forma de queda de
prêmios. Com as reformas dos primeiros anos da década de 90, teve início um
período de crescimento que foi ainda mais acentuado depois do sucesso da
estabilização monetária de 1994 que acabou com a hiperinflação. Os principais
indicadores do mercado segurador mais que dobraram; a receita anual com prêmios
de seguros e contribuições a planos de previdência passou de US$ 32 por habitante,
em 1990, para US$ 398 em 2011 e o quociente dessa receita contra o PIB subiu de
1,2% para 3,2% no mesmo período. Em 2011, o referido mercado arrecadou R$
212,8 bilhões em prêmios diretos de seguros, saúde suplementar, contribuições
previdenciárias e em títulos de capitalização. Tais prêmios e contribuições serviram
para incrementar provisões que se elevaram a R$ 352 bilhões, o que significou
8,53% do PIB. As provisões também garantiram o pagamento de indenizações de
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sinistros, benefícios assistenciais e resgates de planos previdenciários com
capitalização no valor de R$ 104,5 bilhões, em 2011 (2,52% do PIB). A importância
do setor ultrapassa, em muito, a expressão numérica. Com efeito, a vida cotidiana,
como a conhecemos desde a Revolução Industrial, seria impossível sem os seguros.
As empresas não poderiam aceitar riscos como fazem presentemente, portanto,
seus investimentos seriam severamente restringidos e, com eles, a expansão futura
das economias. Mercados inteiros entrariam em colapso; basta imaginar o que
ocorreria com a venda de automóveis, com o mercado de crédito e com o comércio
exterior se não houvesse o apoio dos seguros.
Segundo estudo realizado pela FENASEG – Federação Nacional das
Empresas de Seguro, o volume de arrecadação no mercado de seguros, previdência
e capitalização brasileiro, demonstra um crescimento constante por volta dos 18%
para o período de janeiro a junho nos últimos três anos, como pode ser observado
no Quadro 12 abaixo.
Quadro 12 – Mercado de Seguros

Fonte: Fenaseg (2013)
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As seguradoras estão expostas a diversas regulamentações e o órgão
principal a qual elas estão relacionadas é a SUSEP – Superintendência de Seguros
Privados. A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos
mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. É uma
autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21
de novembro de 1966, que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros
Privados, do qual fazem parte o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, o
IRB Brasil Resseguros S.A. - IRB Brasil Re, as sociedades autorizadas a operar em
seguros privados e capitalização, as entidades de previdência privada aberta e os
corretores habilitados. Sua missão é "Atuar na regulação, supervisão, fiscalização e
incentivo das atividades de seguros, previdência complementar aberta e
capitalização, de forma ágil, eficiente, ética e transparente, protegendo os direitos
dos consumidores e os interesses da sociedade em geral."
O mercado brasileiro de seguros e previdência privada encerrou 2012 com
lucro líquido de R$ 13,5 bilhões, 7,2% acima dos R$ 12,6 bilhões de 2011. Excluindo
o Resultado de Coligadas e controladas, o Lucro Líquido passa para R$ 7,8 bilhões
contra R$ 7,3 bilhões de 2011, um crescimento nominal de 6,4%, escreve o
Consultor Luiz Roberto Castilione em seu estudo divulgado em fev/2013.
Segundo a publicação IT Inside online de 2009, os investimentos das
companhias de seguros em tecnologia da informação deveriam totalizar R$ 1,4
bilhão, cifra 16,6% superior ao R$ 1,2 bilhão aplicado pelas empresas do setor
nessa área em 2008. Nesta mesma publicação, Glória Guimarães, presidente da
Comissão de Processos e Tecnologia da Informação da Confederação Nacional de
Seguros (CNSEG) e CIO da Aliança Seguros, afirmou que os gastos com TI das
seguradoras continuariam crescendo. Previu que a tendência era que as
seguradoras passassem a investir mais em TI, o que poderia chegar a cerca de
2,7% do faturamento da indústria do setor no ano em 2008.
Similarmente aos Bancos, que tiveram que adotar os controles impostos
pela lei Sarbannes&Oxley, as Seguradoras também tiveram que se adequar à
Circular 249 de fevereiro de 2004, a qual dispõe sobre a implantação de sistema de
controles internos nas sociedades seguradoras, nas sociedades de capitalização e
nas entidades abertas de previdência complementar. Em seu artigo 2, é exposto
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claramente que é de responsabilidade da diretoria da sociedade ou entidade: definir
as atividades e os níveis de controle para todos os negócios; verificar seu
cumprimento, avaliar continuamente os diversos tipos de riscos associados às
atividades da sociedade ou entidade entre outros. O Anexo B transcreve a circular
249 na íntegra.
Diante do exposto, podemos verificar a importância de controles internos
dentro de uma Seguradora. A seguir o organograma referente às áreas de TIC que
são objetos de auditoria na empresa pesquisada.

Figura 11: Estrutura organizacional da seguradora – áreas de TI
Fonte: Elaboração própria, com base em documentos internos (2013)
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4.2 AUDITORIA INTERNA NA EMPRESA PESQUISADA

Para caracterizar a auditoria de sistemas da seguradora pesquisada foi
realizada análise documental, conforme descrito no Capítulo III – Metodologia, item
3.6. Para cada passagem ao longo do texto foi associado o assunto ao padrão
ISACA, transcritos no Quadro 7, p. 50, ressaltado entre parênteses.

4.2.1 Estrutura Departamental, Visão e Missão

A auditoria interna, a qual é submetida à Seguradora pesquisada, é única
para todo o conglomerado, ela é representada pelo departamento de Inspetoria
Geral e está subordinada ao Conselho de Administração, que delega os assuntos de
caráter executivo para despacho do Presidente e é regida por um estatuto que foi
estabelecido e aprovado pelo Conselho (S1). A supervisão dos trabalhos da
Inspetoria Geral é de competência do Comitê de Auditoria, que é posicionado
trimestralmente sobre os principais destaques dos processos de auditoria.
A missão da Inspetoria Geral é mitigar os riscos da organização, de forma
independente, por meio de ações preventivas e corretivas, informando à Alta
Administração quanto à conformidade às Normas estabelecidas. A Inspetoria Geral
realiza trabalhos de auditoria, de inspeção e de consultoria, com independência (S2)
e objetividade, visando atender as demandas do Conselho de Administração, do
Comitê de Auditoria, dos Órgãos Reguladores (BACEN, CVM, SUSEP, PROCON e
etc.) e da Diretoria Executiva.
O propósito da Auditoria interna é desenvolver as atividades com
independência e objetividade, de forma a contribuir para mitigação dos riscos,
melhoria dos controles e da Governança Corporativa, suportando à administração
quanto às tomadas de decisões.
A Inspetoria Geral certifica a aderência e a integridade dos controles
internos da organização, resguardando o cumprimento das normas internas e
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externas e aferindo a adequada divulgação a todos os funcionários. Ela avalia e
supervisiona os controles de TI que fazem parte do ambiente de controle interno da
seguradora pesquisada, tanto na governança de TI que atua diretamente nos
controles de TI, quanto na própria TI (S15).
Os processos de Auditoria e Inspetoria estão aderentes às recomendações
do IIA e da ISACA no que tange ao Código de Ética (S3), o qual cada auditor ratifica
o conhecimento e seguimento às Normas Internacionais para o Exercício
Profissional da Auditoria Interna e às Orientações para a Prática. Sua estrutura é
formada conforme Figura 12.

Figura 12: Estrutura Organizacional da Inspetoria
Fonte: Elaboração própria, com base em documentos internos (2013)

O Departamento Inspetoria Geral é único para toda a organização e está
lotado na sede da Holding em São Paulo. Para atendimento à auditoria de TI na
Seguradora, existem auditores internos alocados no Rio de Janeiro.
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As gerências que constituem a Superintendência Executiva de Auditoria de
Sistemas têm como objetivo gerenciar as Auditorias de TI, Sistemas Aplicativos,
Projetos das áreas, bem como o desenvolvimento de soluções tecnológicas e a
infraestrutura de informática da Inspetoria Geral.
A Inspetoria Geral atua em dois segmentos de serviços:
1. Auditoria: que é composta de um conjunto de procedimentos técnicos
aplicados a processos de negócio e tecnologia, os quais têm a finalidade
de avaliar situações que possam representar riscos aos objetivos de
negócio e resultados da organização, resguardando a eficácia dos
controles internos, e apresentando medidas de correção que minimizem os
sinais de riscos identificados. Cabe ao profissional de auditoria tomar o
cuidado de não assumir a responsabilidade da gerência.

2. Inspeção: que está direcionada para as rotinas e negócios realizados em
toda e rede de varejo e em todos os departamentos de empresas ligadas,
bem como a apuração de responsabilidades por ocasião das tentativas de
fraudes.

As modalidades de auditoria existentes na Superintendência de Auditoria
de Sistemas são classificadas conforme a natureza do objeto a ser auditado e são
classificadas em:
1) Auditoria de Tecnologia da Informação
Avaliação voltada à Tecnologia da Informação, com foco nos riscos
inerentes

aos

aspectos

de

infraestrutura

de

tecnologia,

desenvolvimento de aplicativos, sua manutenção e operação de
sistemas nos ambientes de baixa e alta plataforma.

2) Auditoria de Projetos
Avaliação e acompanhamento dos principais projetos corporativos,
resguardando riscos, custos e resultados, em sintonia com as
estratégicas e melhores práticas para Gestão e Controle de Projetos,
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avaliando o atendimento aos objetivos esperados e o retorno dos
investimentos.

3) Auditoria de Sistemas Aplicativos
Avaliação dos sistemas aplicativos que suportam os negócios da
Organização avaliando os controles, segurança e aderência às
Políticas, Procedimentos e Regulamentações.

4) Exames Específicos
Análise de processos por conta de fatos ou situações provenientes de
demandas, denúncias, reclamações etc., que possam a vir representar
riscos para a Organização, clientes ou terceiros.

5) Exames de Ocorrências
Apuração interna ou externa de fatos ou situações de fraudes,
mediante

a

identificação

das

causas,

a

apuração

das

responsabilidades e a adoção de medidas corretivas cabíveis.

4.2.2 Regra de Conduta

O propósito, a autoridade e a responsabilidade da Inspetoria Geral estão
formalmente definidos no Regulamento Interno e no Sistema Normativo da
Organização. A independência da Inspetoria Geral é alcançada uma vez que ela
está subordinada ao Conselho de Administração (S2) e funcionalmente ao Conselho
de Auditoria, o que lhe permite cumprir suas responsabilidades com total
independência. As subordinações da Inspetoria Geral são a principal fonte de sua
independência e de seu regulamento e da avaliação de risco. Os planos de auditoria
são aprovados pelo Conselho de Administração e Comitê de Auditoria.
A objetividade necessária ao bom desempenho da auditoria interna requer
que os profissionais executem seus trabalhos buscando melhor desempenho e
resultado. São observados os seguintes aspectos para garantir a objetividade:
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 As posições funcionais são consideradas a fim de que conflitos de interesses
potenciais ou reais e interferências sejam evitados;
 A alocação dos profissionais caracteriza-se por um critério de rodízio
periódico, sempre que é praticável fazê-lo;
 Os resultados dos trabalhos são revistos pelos Gerentes de Auditoria, antes
que as comunicações de resultados sejam divulgadas, permitindo uma
razoável certeza de que o trabalho foi executado objetivamente;
 Pessoas transferidas para a atividade da Inspetoria Geral ou temporariamente
nela admitidas não são designadas para trabalhos de avaliação em atividades
que antes executavam, até que se complete um ano contando a partir da data
de sua transferência à Inspetoria Geral;
 Os profissionais não desenham, instalam, operam sistemas aplicativos nem
processos;

 Obtenção de assessoria competente e assistência quando a Inspetoria Geral
não dispõe

de conhecimentos, habilidades ou outras

competências

necessárias à execução do todo ou de parte de seus trabalhos.
A proficiência, o zelo profissional e o desenvolvimento profissional são de
responsabilidade da Inspetoria Geral e de seus profissionais, de maneira que
tenham os conhecimentos necessários, habilidades e outras competências para
conduzir adequadamente os trabalhos individualmente ou coletivamente.
O desenvolvimento profissional contínuo é essencial para assegurar que o
quadro funcional da Inspetoria Geral mantenha a proficiência. Ela encoraja seus
profissionais a seguir plenamente seu programa de educação continuada, que pode
ser obtida mediante certificação, filiação e participação em sociedades profissionais,
bem como em conferências, seminários, cursos superiores e programas de
treinamento na organização e participação em projetos de pesquisa.
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Os três profissionais da auditoria de sistemas, alocados na Seguradora
pesquisada, possuem certificações em COBIT, Itil, Gerência de Projetos (PMP),
auditoria de sistemas (CISA) e riscos (CRISC), são filiados das principais entidades
internacionais PMI – Project Management Institute, ISACA – Information Systems
Audit and Control Association e IIA - Institute of Internal Auditors e participam
sistematicamente de congressos nacionais e internacionais (S4).

4.2.3 Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico da Inspetoria geral apresenta um enunciado
claro de quais metas deseja alcançar no futuro e o que fará para chegar lá. É
constituído das aspirações da Inspetoria Geral, e permite que o Comitê de Auditoria
e outros interessados avaliem a congruência dos objetivos e a eficácia das futuras
ações gerenciais. A estratégia informa o local em que a Inspetoria Geral atua e
como vai criar valor nessa atuação.
Os indicadores de desempenho para monitoramento do seu planejamento
estratégico estão divididos em medidas quantitativas e qualitativas.

4.2.4 Fases do Processo de Auditoria

O fluxo dos trabalhos de auditoria está ilustrado na Figura 11. A sequência
das etapas garante o foco da auditoria com base na gestão dos riscos que possam
impedir a Organização de atingir os seus objetivos estratégicos.
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Figura 13: Processos de Auditoria – Macro Fluxo
Fonte: elaborado pela pesquisadora, com base em documentos internos (2013)

Avaliação de Riscos e Plano Anual de Auditoria

Para que o planejamento dos trabalhos seja completo e demonstre a
compreensão do processo geral de gestão, os trabalhos executados pela Inspetoria
Geral contemplam trabalhos relacionados ao processo de gestão de riscos (S5). A
cada planejamento do trabalho são realizadas reavaliações nas classificações de
riscos, levando em consideração as alterações nos processos e nos trabalhos
anteriormente realizados. Para a elaboração do Plano Anual de Auditorias as
prioridades do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração, assim como os
riscos detectados, são determinantes (S10). As prioridades são definidas levando-se
em consideração os riscos que a seguradora está exposta. Com base nisso, são
alocados os recursos necessários para as auditorias que serão realizadas ao longo
do ano (S11).

Planejamento da Auditoria

No Planejamento da Auditoria consideram-se o objetivo, recursos, escopo
e abrangência das análises, tempo e riscos a serem cobertos. O planejamento da
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auditoria é apresentado à Administração (cargo mais elevado), para que ele esteja
ciente do trabalho que será realizado e para incluir qualquer solicitação eventual ou
ponto de preocupação referente ao assunto que será auditado (S5).
O Programa da Auditoria é inerente ao Planejamento da Auditoria e
contempla os procedimentos de controle que farão parte da execução dos testes da
auditoria. Os procedimentos de controle seguem os padrões preconizados pelas
melhores práticas do mercado e estão fundamentados nos modelos corporativos de
TI: COBIT, ITIL, Gerência de Projetos (PMBOK), ISO 27002 (S6) e são executados
pelos auditores quando da realização dos testes de auditoria. Os testes são
elaborados pelos auditores e revisados nos níveis hierárquicos superiores e seguem
padrões internos (S5). Os procedimentos de testes direcionam os auditores na
realização das auditorias e são ferramentas para apurar os controles existentes nos
processos da TI.

Execução de Testes, Avaliação dos Resultados e Reporte dos Pontos Identificados

A definição do tipo de teste de controle a ser executado depende do
objetivo do trabalho, da disponibilidade de ambiente de processamento paralelo e
documentos de auxílio, ferramentas de auditoria utilizadas, entre outros.
Ao se executar os testes de auditoria, o resultado é documentado de forma
a evidenciar sua adequação à função de mitigação dos riscos associados aos
objetivos do negócio. Os testes utilizam amostragem que sejam significativas,
seguindo padrões da tabela ABC (S14).
Os procedimentos de controle são identificados e validados junto aos
gestores da área auditada. São incluídos os controles de todas as naturezas, quer
sejam manuais ou automatizados, de maneira a avaliar a efetividade dos controles
para mitigação dos riscos inerentes.
No decorrer da aplicação do Programa de Trabalho, os procedimentos
realizados, áreas e pessoas contatadas e resultados obtidos são registrados em
modelo próprios. São obtidas evidências para os riscos identificados como não
adequadamente gerenciados ou controlados, principalmente para os testes cujos
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resultados sinalizem a ausência ou falha de controles. Algumas vezes são
detectadas deficiências ou fraquezas menores e estas, acumuladamente, são
consideradas pelo auditor como uma deficiência significativa (S12).
Para cada falha de controle constatada o auditor preenche de forma clara e
objetiva em um formulário denominado Ponto de Auditoria, mencionando os
instrumentos normativos que tenham sido descumpridos ou quaisquer outras fontes
utilizadas como base de análise.
Este formulário é apresentado aos responsáveis pelo processo, que se
manifestam definindo as medidas que serão adotadas para regularização das não
conformidades identificadas e respectivo prazo previsto para correção. Os Pontos de
Auditoria são apresentados imediatamente após sua identificação e evidenciação,
atuando pró-ativamente em relação à correção dos desvios e minimizando, desta
forma, o acúmulo de pontos para o final do trabalho.
Os comentários das áreas são analisados e servem de base para
estabelecer plano de ação e eventual follow-up. O objetivo principal é identificar as
melhores soluções para os problemas encontrados, tendo em vista os custos
associados. Os comentários também fornecem subsídios para avaliação dos pontos,
uma vez que, não necessariamente, todas as fragilidades discutidas são reportadas
no relatório.
A partir dos riscos identificados e testados, o inventário de riscos
disponibilizado pelo Agente Compliance da área auditada é atualizado.
O Agente de Compliance, que integra a governança de TI, é uma função
existente em toda organização e cada área possui o seu representante. Sua
dedicação exclusiva está diretamente ligada ao caráter de continuidade e
representatividade do grau de exposição a riscos e a complexidade e ao volume de
controles que caracterizam as atividades da área. O Agente de Compliance se
reporta diretamente à Diretoria da Área e a sua função é exercida sem restrições de
acessos a sistemas, informações, documentos e áreas e, sobretudo, sem qualquer
envolvimento

com

atividades

comerciais,

operacionais

ou

administrativas

executadas na sua área. Dentre as principais atribuições do Agente de Compliance
da TI estão:
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1. Tomar conhecimento dos regulamentos, normas e instruções internas e
externas, empreendendo as ações requeridas para garantir o seu
cumprimento;

2. Identificar eventos, classificar e mensurar os graus de exposição e tipos de
resposta aos riscos, validar a adequação dos desenhos, avaliar a
efetividade e estabelecer o rating de controles intrínsecos às atividades da
área com base nos fluxos dos processos;
3. Participar da elaboração e inclusão das informações dos planos de ações e
das medidas corretivas a serem adotadas para mitigar os riscos aos quais
o processo está exposto, na Matriz de Risco da área.

Relatório Final:

Ao final de todos os testes é elaborado e divulgado o relatório contendo o
resultado do trabalho de auditoria, incluindo rating, riscos, recomendações
referentes aos testes de controles executados, e ações mantidas em follow-up até
suas plenas adequações. Todos os procedimentos desde o início de uma auditoria
até a emissão do relatório final são supervisionados pelos coordenadores e
revisados pelos gerentes e diretores da auditoria de sistemas, para garantir que os
objetivos da auditoria foram alcançados (S6).
No corpo do relatório todas as deficiências encontradas são transcritas,
resumidamente, com as manifestações da área auditada, o plano de ação e o prazo
previsto para implementação,
As eventuais oportunidades de melhoria dos controles existentes ou
necessidade de implementação de controles adicionais, bem como as eventuais
correções e melhorias, por parte do auditado, também, ficam incluídos (S7). Após a
elaboração a primeira versão do relatório, em caráter de minuta, o relatório passa
pelos processos de discussão e fundamentação interna e externa, para tornar-se
Relatório Final. Na discussão interna participam o auditor do trabalho e o supervisor
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da equipe, em primeira instância, e entre o supervisor e o subgerente da Divisão de
Auditoria, em segunda instância. Como resultado da discussão, pode ocorrer
sugestões de melhorias na minuta do relatório, bem como revisão dos ratings
atribuídos e da avaliação final dada pela equipe. A discussão externa, com a área
auditada, é deliberada pelo Gerente da Área.
O relatório sendo aprovado segue para o administrador que está sendo
auditado que se manifestará e, na sequência, para o Diretor Departamental,
Presidente e, quando cabível, ao Conselho de Administração (S7).

Follow-up

Todas as não conformidades detectadas em um trabalho de auditoria ficam
armazenadas para serem acompanhadas pelos auditores e, também, por uma área
própria dentro da Inspetoria Geral, até que sua conclusão esteja totalmente
implementada (S8). Em cada trabalho de auditoria, é realizada uma revisão das
deficiências pendentes e novos testes são realizados para verificar se os controles
foram implementados e estão de fato mitigando os riscos. Quando o plano de ação
não for implementado é solicitado uma justificativa e um novo prazo de
implementação (S8). Em alguns casos, devido ao risco envolvido, é solicitada à área
a implementação de um controle compensatório.

As auditorias realizadas são armazenadas por meio do software SAP,
específico para auditoria. Nele são cadastrados o planejamento da auditoria, as
evidências, os procedimentos de testes realizados, os relatórios, as não
conformidades e os planos de ações necessários (S6).

4.2.5 Serviços de Consultoria Prestado

A Inspetoria Geral é solicitada freqüentemente para realizar trabalhos fora
do âmbito e do escopo normal de suas atividades. Esses trabalhos podem
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compreender a participação em Comitês de Administração, temporários ou
permanentes, ou em equipes de projetos, processos de due diligence, revisões
especiais de controles sobre funções ou processos específicos e outros tipos de
serviços, como análise de controles em sistemas em fase de desenvolvimento,
análise da segurança de produtos, participação de grupos de trabalho, análise de
operações e desenvolvimento de recomendações e outros. A natureza dos serviços
de consultoria é definida pelo The IIA como "Assessoria e serviços relacionados à
Administração da Organização”, cuja natureza e escopo sejam com ele acordados e
que se destinem a adicionar valor e melhorar as operações da Organização". Por
exemplo, aconselhamento, assessoria, facilitação, desenho de processos e
treinamento.
A Inspetoria Geral é apta a realizar serviços de consultoria como parte de
suas atividades normais ou rotineiras, bem como atender às solicitações da
Administração da Organização.
Da mesma forma que a auditoria de sistemas exerce a função de
consultoria, ela também contrata consultorias externas, quando o assunto e
demasiadamente específico e ela não possui nenhum auditor que domine por
completo o assunto (S13).

4.2.6 Informação e Comunicação

A Diretoria da Inspetoria Geral divulga resultados às pessoas apropriadas.
Os auditores consideram os procedimentos internos, se convidados a divulgar
informações externamente à Organização.
Os auditores seguem a orientação contida no acordo de planejamento de
trabalho ou nas políticas, e nos procedimentos relacionados à divulgação de
informações para fora da organização. O regulamento (ou estatuto) da Inspetoria
Geral contém orientação relacionada à disseminação de informações externamente
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à organização. Se essas orientações não existirem, o auditor deve facilitar a adoção
de políticas apropriadas pela organização.
Se qualquer irregularidade ou ato ilícito for detectado por algum
funcionário, ele deve imediatamente ser comunicado a Inspetoria Geral, (S9)
diretamente aos funcionários alocados na Seguradora ou pelo meio dos canais de
ouvidoria da organização. Este procedimento está descrito no Manual de Instruções
disponibilizado na Intranet da seguradora.

4.2.7 Garantia de Qualidade e Melhoria

A melhoria do desempenho estratégico exige que o responsável de
auditoria e o departamento de Auditoria Interna implementem um conjunto integrado
de estratégias e táticas que vai muito além da adoção e do cumprimento das
Normas do IIA e da ISACA.
Para assegurar o sucesso de uma revisão externa de certificação de
qualidade e otimizar seu valor, a Inspetoria Geral da seguradora pesquisada adota a
seguinte abordagem:
1. Compromete-se com a qualidade: assume um compromisso firme e formal
com a certificação e a melhoria da qualidade.

2. Desenvolve e implementa um Programa de Certificação de Qualidade:
elabora um Programa de Certificação e Melhoria de Qualidade compatível
com as Normas do IIA a fim de colocá-lo em prática.

3. Implementa políticas e protocolos: institui políticas, procedimentos e controles
adequados para aumentar a qualidade e assegura o cumprimento das
Normas do IIA e da ISACA.
4. Realiza uma revisão de certificação de qualidade: programa e passa por uma
revisão externa de certificação de qualidade, com objetivos de benchmarking
integrado e de avaliação estratégica.
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5. Corrigi e melhora: implementa todas as medidas corretivas que forem
recomendadas pela revisão externa de certificação de qualidade, para
assegurar o cumprimento das Normas do IIA e a melhora do desempenho
estratégico.
6. Avalia o desempenho: avalia continuamente o cumprimento das Normas do
IIA e da ISACA pela auditoria interna e o desempenho estratégico geral da
função.
7. Garante o mais alto padrão de qualidade dos trabalhos de auditoria e
assegura o cumprimento (compliance) com os padrões da auditoria interna.

4.3 GOVERNANÇA DE TI

4.3.1 Criação Governança de TI

Com intuito de atender a Circular SUSEP 249 (Anexo B), editada em
fevereiro de 2004, que dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de
controles internos nas sociedades seguradoras, nas sociedades de capitalização e
nas entidades abertas de previdência complementar e a necessidade de adequar os
controles internos impostos pela lei Sarbanes&Oxley, promulgada em 2002, a
seguradora criou em 2005 a área de Governança de TI.
A

Circular

SUSEP

249

determina

que

os

controles

internos,

independentemente do porte da sociedade ou entidade, devem ser efetivos e
consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas.
Determina, também, que os controles internos devem ser periodicamente revisados
e atualizados, de forma que sejam a eles incorporadas medidas relacionadas a
novos riscos ou riscos não abordados anteriormente.
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Já para lei Sarbanes&Oxley, o conceito central é estabelecer e manter
controles internos adequados sobre os relatórios financeiros (seção 302) e divulgar
todas e quaisquer deficiências materiais de controles, bem como

atos de fraudes,

ao Comitê de Auditoria (seção 404). Além de determinar uma avaliação anual por
Auditoria Independente, sobre os controles e procedimentos internos, para emissão
de relatórios financeiros (seção 404).
A Seção 302 determina que os Diretores Financeiros devam declarar
pessoalmente que são responsáveis pelos controles e procedimentos de divulgação.
Cada arquivo trimestral certifica de que eles executaram a avaliação do desenho e
da eficácia desses controles. Eles também devem declarar que divulgaram todas e
quaisquer deficiências significativas de controles, insuficiências materiais e atos de
fraude ao seu Comitê de Auditoria. A SEC - Securities and Exchange Commission,
também, propôs uma exigência de certificação mais abrangente que inclui os
controles internos e os procedimentos para a emissão de relatórios financeiros, além
da exigência relacionada com os controles e procedimentos de divulgação.
A

Seção

404

determina

uma

avaliação

anual

dos

controles

e

procedimentos internos para a emissão de relatórios financeiros. Além disso, o
auditor independente da companhia deve emitir um relatório distinto que ateste a
asserção da administração sobre a eficácia dos controles internos e dos
procedimentos executados para a emissão dos relatórios financeiros.
Como a lei Sarbanes&Oxley atingia a todas as empresas da Organização,
inclusive as coligadas, foi definida uma metodologia usada pela administração para
conduzir a avaliação da efetividade dos Controles internos (seção 404). Com a
implementação da metodologia na Seguradora foi possível atender as duas
legislações, mas para isto a governança de TI liderou as seguintes atividades:
1. Elaboração dos Fluxos dos Processos.

2. Identificação e Validação dos Controles Chaves.
3. Reavaliação e Validação das informações contidas nos Inventários de Riscos
e Controles.
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4. Definição e priorização (caso necessário) de Planos de Ação para eliminação
de deficiências.
5. Elaboração dos Planos para execução dos Testes de Aderência.
6. Execução dos Testes de Aderência.

A estrutura de controles internos implementada teve como foco atingir os
objetivos previstos nas legislações. A seguradora construiu essa estrutura baseada
segundo as recomendações do Commitee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission – COSO. Para as áreas de TI, a estrutura de controle
utilizada foi o COBIT.
Para estabelecer o programa de controles internos foi formada a Equipe de
Gerenciamento do Programa de Controles Internos centralizado na Holding, a qual a
seguradora está subordinada. O papel de Agente de Compliance foi criado. Esta
função existe até hoje, e possui dupla subordinação: tecnicamente está subordinado
à Superintendência de Controles Internos e administrativamente à Governança de TI
e Relacionamento.
Para auxiliar a implementação do programa de controles internos na TI da
seguradora, foi contratada uma empresa com expertise em COBIT para levantar os
controles existentes na TIC da Seguradora, os GAPs existentes e definir, junto com
as áreas de TIC, planos de ações para implementarem os controles, quando estes
estavam ausentes. Foram selecionados 11 processos COBIT, de um total de 34
processos, e 54 objetivos de controles do total de 133 objetivos de controle.
A definição do escopo foi determinada pela Holding e somente os controles
relacionados aos Objetivos de Controles definidos como prioritários foram
analisados, desenhados e implementados. Isso permitiu que os esforços fossem
priorizados e focados.
Foi determinado um repositório de controles com todas as informações e
atividades relacionadas aos controles internos, contendo a documentação relativa
aos objetivos de controle, ao desenho e à implementação, bem como os métodos
utilizados para testar a eficácia operacional dessas atividades.
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Foram executados testes iniciais e contínuos para aferir a eficácia
operacional das atividades de controle.
Atualmente, existe um monitoramento dos controles e os testes de
aderência são executados diversas vezes ao ano em baterias, dependendo do risco
do controle.
A auditoria de sistemas esteve ao lado da Governança de TI ao longo de
todo o processo de implementação dos controles internos na TI da seguradora e,
periodicamente, faz auditoria nos controles internos para apurar se os controles
internos da TI estão em consonância com as normas e as políticas estabelecidas
pela Organização, (S10 e S15) o que vai ao encontro do § 2o da Circular SUSEP
249, que cita que a atividade de auditoria interna deve fazer parte do sistema de
controles internos.

4.3.2 Estrutura Departamental, Visão e Missão

A Governança de TI e Relacionamentos tem como missão estabelecer
regras, organização e processos que assegurem o alinhamento das iniciativas de TI
aos objetivos e estratégias do negócio; garantir a continuidade do negócio contra
interrupções e falhas, mitigando os riscos de TI e gerindo com eficácia as aplicações
e a infraestrutura dos serviços; prover a adequação de TI aos marcos regulatórios
externos que são aplicáveis a seguradora estudada e aos padrões de mercado;
apoiar os executivos da organização nos processos de tomada de decisão,
disponibilizando informações gerenciais de uma forma rápida, assertiva, intuitiva e
segura; prover base de conhecimento das informações estratégicas da organização;
prover estratégias de relacionamento com os clientes.
Seu objetivo principal é estabelecer o relacionamento com as Diretorias da
empresa, participando das definições estratégicas, visando traçar planos de ações a
curto, médio e longo prazo. Além de assessorar a Diretoria Geral de Tecnologia da
Informação na definição e execução de suas políticas e estratégias para a
conciliação e dinamização da performance técnica e operacional da área. A
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Governança de TI está representada no Comitê de Tecnologia da Informação e
Comissão de Projetos de TI.
Sua estrutura pode ser vista na Figura 14 a seguir:

Figura 14: Organograma da Governança de TI
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em documentos internos (2013)

4.3.3 Áreas

As diversas gerências de informática que constituem a Governança de TI
possuem objetivos próprios, conforme descrito a seguir:

Alinhamento Estratégico e Arquitetura
 Promover o alinhamento entre as estratégias da Diretoria Geral de
Tecnologia da Informação com as das áreas de negócio do Grupo
Segurador, identificando, propondo e disseminando soluções tecnológicas
padronizadas para que as necessidades de negócios, sistêmicas ou não,
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tenham uma resposta rápida às necessidades de mudanças, fornecendo
modelos e frameworks tanto para aplicações quanto para o próprio
negócio, em um ambiente integrado e flexível.

Escritório de Projetos
 Liderar e monitorar os projetos estratégicos da área de Tecnologia da
Informação da seguradora com métodos padronizados e boas práticas em
gerenciamento de projetos, zelando para que sejam entregues no prazo,
no custo e na qualidade estabelecida junto ao cliente.

Qualidade de Sistemas
 Promover a qualidade dos sistemas através de processos de qualidade
estabelecidos, aplicados e monitorados em todo o ciclo de vida dos
sistemas, buscando continuamente a aderência dos sistemas aos
requisitos de negócio, tecnológicos e operacionais, bem como a satisfação
dos usuários internos e externos. Promover a disponibilização de um
ambiente de desenvolvimento tecnologicamente adequado e produtivo.
Governança de TI
 Auxiliar a TI no alcance de suas metas e melhoria contínua, no que tange
a definição e mensuração de desempenho de processo, gestão dos
recursos humanos, gestão financeira e orçamentária das

outras

Superintendências Executivas da TIC e a melhorar a comunicação na TI.
Promover a melhoria da qualidade, da produtividade e da gestão dos
processos de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas.

Agente de Compliance de TI
 Ser responsável em difundir a cultura de controles internos nas áreas,
assegurando a sua efetividade e conformidade com as políticas, normas e
regulamentos estabelecidos, proporcionando condições para o alcance
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dos objetivos propostos e contribuindo para a solidez e segurança da
Organização.

Sistemas de Decisão
 Apoiar, de forma inovadora, os processos de tomada de decisão e de
negócios da Seguradora, através de informações gerenciais com visões
corporativas, de relacionamento com o cliente, de planejamento
estratégico e do Mercado.

Impressos
 Controlar, criar e manter as demandas de impressos, entrada de dados e
demais serviços operacionais de TI, que suportem a geração de
informações necessárias à operacionalização dos produtos do negócio.

4.3.4 Metodologia Para Gestão de Controles Internos e Compliance

A estrutura de controles internos e compliance da Organização é única e
observa as exigências regulatórias e adota as melhores práticas de governança
corporativa, para que a gestão de controles internos e compliance seja realizada de
uma forma eficiente.
O gerenciamento dos riscos é baseado em uma metodologia própria que
possui quatro principais atividades inter-relacionadas. A Figura 15 explicita estas
atividades.
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Figura 15: Atividades da Metodologia de Controles Internos
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em documentos internos (2013)

Atividade 1

Aferir a existência, avaliar e monitorar a adequação do desenho do controle
em relação aos graus de exposição a riscos ponderados e estimados,
qualitativamente e quantitativamente.

Atividade 2

Identificar gaps, fomentar a elaboração e gerir a implementação de planos
de ações voltados à correção de anomalias ou ao aperfeiçoamento de controles já
conformes.

Atividade 3

Aferir o conhecimento, entendimento e aplicação de requerimentos
pertinentes a Controles Internos e Compliance.
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Atividade 4

Assegurar mediante a realização de testes, que o desenho do controle é
adequado e que a atividade de controlar está sendo exercida de forma correta e
regularmente.

4.3.5 O Agente de Compliance

O Agente de Compliance é o representante em cada área para seguir a
metodologia de Controles Internos e Compliance. Esta função é exercida por
profissional que possua formação acadêmica e competência profissional que reúna
conhecimento e capacidade de interpretar leis, normas e regulamentos, além de ter
domínio de sua área de atuação. Ele é dedicado exclusivamente as suas funções e
tem acesso e reporta-se diretamente a diretoria a da área a qual está lotado. Possui
dupla subordinação, administrativamente reportam-se a sua área e funcionalmente a
área de Riscos e Compliance que é único na organização.
Sua função inclui disseminar os Controles Internos da organização, além
de promover e estimular um dinâmico e evolutivo processo de melhorias nos
controles internos, agregando valor à gestão das áreas. O Agente de Compliance é
responsável por assegurar e promover a observância da política e a efetividade dos
Controles Internos da área em que esteja lotado, estabelecendo ações e
procedimentos de forma a certificar-se de que:
 Os processos estejam permanentemente em conformidade com as
normas e regulamentos internos e externos;
 A execução das atividades de controle esteja adequada à sua
complexidade, diversidade, porte e risco;
 Os riscos associados às atividades, processos e rotinas sejam
identificados, classificados, avaliados e controlados.
As principais responsabilidades do cargo estão relacionadas a seguir:
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1. Manter um adequado entendimento para classificar e avaliar os riscos
intrínsecos às atividades, aos processos e rotinas da área de atuação;

2. Assegurar e promover a efetividade dos controles internos inerentes às
atividades, aos processos e as rotinas da área de atuação;
3. Responder, em conjunto com os gestores da área, pela conformidade das
atividades e processos de responsabilidade da Área, realizando revisões
periódicas dos Inventários de Riscos e Controles;
4. Participar da elaboração e revisar os “Planos de Ação” voltados à
implementação ou aperfeiçoamento de controles, observando prazos para a
sua consecução assegurando sua conclusão e efetividade;
5. Providenciar a elaboração da documentação dos produtos e serviços na visão
de processo, de acordo com a metodologia corporativa estabelecida,
identificando

riscos

e

controles

internos

associados,

mantendo-os

atualizados;
6. Realizar testes regulares de aderência para aferir a existência de
conformidade na execução das atividades, processos e rotinas da área,
empreendendo ações para a correção de possíveis desvios.
7. Resguardar, mediante evidências ou testes regulares, a consistência dos
valores registrados nas rubricas contábeis e posições gerenciais;

8. Resguardar e certificar, mediante evidências ou testes regulares, a
tempestividade na entrega e a consistência de dados e informações
requisitadas ou enviadas a órgãos internos e externos.
O Agente de Compliance da TI está alocado dentro da Governança de TI e
é responsável pela implementação da Metodologia de Controles Internos e
Compliance da TI da Seguradora e pelo seu cumprimento.
Inicialmente, foram implementados controles referentes ao COBIT,
determinados pela Holding para atendimento imediato ao lei Sarbannes&Oxley.
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Os processos realizados pelo Agente de Compliance da TI podem ser
observados na Figura 16 e está em conformidade com as determinações da
organização demonstradas anteriormente na Figura 15.

Figura 16: Processos realizados pelo Agente de Compliance da TI
Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em documentos internos (2013)

A governança de TI da seguradora pesquisada lidera a implementações de
controles na TIC para garantir que a TIC sustente e estenda as estratégias e
objetivos da organização, fortalecendo os controles dos processos. Fato que vai ao
encontro do citado por Haes e Van Grembergen (2004), além de alinhar TIC aos
requisitos de negócio com soluções de apoio e minimizando exposições aos riscos
da TIC, descrito por Fernandes (2012) como o principal objetivo da governança de
TI.
Com relação da forma como está implantada na seguradora pesquisada, a
governança de TI, segundo os direitos decisórios e o conjunto de arquétipos
descritos pelos autores Weill e Ross (2006) ela se encontra da seguinte forma:
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Quadro 13 – Arquétipos x estruturas de tomadas de decisão

Decisão
Arquétipos

Princípios
de TI

Monarquia de
negócio

X

Monarquia de
TI
Feudalismo
Federalismo
Duopólio de
TI
Anarquia

Arquitetura
de TI

Infraestrutura
de TI

X

X

Necessidades
de aplicações
de Negócio

Investimentos
em TI

X
X

Fonte: Weill e Ross (2006) e correlação com as práticas da governança de TI na seguradora pesquisada

Os princípios de TI, que são traduzidos nas políticas, normas e diretrizes
da TI são baseados nas decisões que são tomadas no Comitê Executivo, o qual faz
parte os principais executivos do negócio e da TIC, o que caracteriza sendo Weill e
Ross (2006) como Monarquia de Negócio.
As decisões sobre arquitetura e infraestrutura de TIC, ficam restritas ao
colegiado da TIC, que é representado pelos Superintendentes Executivos da TIC e
seu Diretor, e as decisões são efetuadas no Comitê de TI, sendo pelo que
caracteriza Weill e Ross (2006) como Monarquia de TI.
As necessidades de aplicações de negócio são decididos em Comitês de
Negócio com a participação do colegiado da TIC, sendo pelo que caracteriza Weill e
Ross (2006) como Federalismo.
O orçamento de TI é aprovado anualmente pelo grupo de executivos da
alta administração, entretanto, os investimentos de TI, ao longo do ano, são
realizados com aprovação dos Superintendentes Executivos de TI e o Diretor de TI,
que Segundo Weill e Ross (2006) é caracterizado como Monarquia de TI.
O mecanismo de governança de TI utilizados na seguradora caracteriza-se
pela combinação de diversos frameworks entre eles o COBIT, ITIL, PMBOK e ISO
27002. Os processos da TIC são revistos periodicamente para atender as exigências
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legais e a eficácia dos processos são aferidas pelos Agentes de Complince,
anualmente, podendo existir mais de um teste por ano para um mesmo processo.
Sendo uma governança de TI ainda recente, observa-se que ela tem se
mostrado eficiente e com um amadurecimento contínuo.
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CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 PRINCIPAIS RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa aplicada através
da utilização do instrumento de coleta das evidências descrito no capítulo III –
Metodologia da Pesquisa.

5.2 PERFIL DO AUDITADO – QUESTÕES PRELIMINARES

Para cada entrevistado foi entregue um kit para que ele tivesse
conhecimento dos objetivos da pesquisa e do assunto que seria tratado. Fazia parte
do kit um conjunto de perguntas, que eles deveriam preencher para ser entregue no
momento da pesquisa (Apêndice A). O objetivo foi obter o perfil profissional do
entrevistado.

5.3 RESULTADO POR GRUPO DE QUESTÕES – ENTREVISTAS

Os resultados a seguir estão separados por grupo de questões que foram
abordadas nas entrevistas semi-estruturadas, que foram realizadas com base no
roteiro de entrevista (Apêndice B).
As entrevistas foram realizadas na própria seguradora e, além do roteiro
que foi seguido, foram abordados pontos de não conformidade que foram
identificados em auditorias realizadas anteriormente, para que ele nos informasse
como o problema foi solucionado para que o risco fosse mitigado.
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5.3 1 Resultado Grupo I

Este grupo está relacionado ao Processo de Auditoria de Sistemas de
Informação.

Processo da Auditoria de Sistemas de Informações
P1 - Para você é claro o propósito da atividade da auditoria de sistemas?

O resultado deste grupo sugere que o propósito da atividade de auditoria é
conhecido por todos os entrevistados. Acreditam que a auditoria é para apontar
problemas e sugerir melhorias que contribuam para que a Organização esteja
aderente as suas políticas e normas, às regulamentações e às leis as quais estão
sujeitas.
Nesta questão, os entrevistados já apontaram que a auditoria de sistemas
agrega valor à governança de TI. O entrevistado E7 foi direto ao dizer que para ele é
claro o propósito da auditoria de sistemas, pois agrega valores importantes de
controles, minimizando os riscos para a empresa. Entre algumas citações, destacase:
A auditoria complementa todo o trabalho de governança, ela ajuda
diretamente nos pontos, com uma visão diferenciada. Não só da própria
estrutura tecnológica, como de negócio, e busca de uma forma bastante
construtiva que os serviços e as tendências ou, até mesmo, a visibilidade da
atividade seja elucidada e esclarecida para a estrutura de TI. (E1)
Eu vejo a auditoria de sistemas como uma forma até de melhorar os
processos existentes na casa hoje, na busca de eventuais falhas que
possam ser consertadas no decorrer do processo. (E2)

Em uma das respostas a essa questão, observou-se que apesar da área
de governança orientar a área de TI a rever seus processos para que estes estejam
em conformidade com os controles estabelecidos internamente e, por força da
legislação que rege a seguradora, principalmente, a Circular SUSEP 249, as áreas
de TI, excetuando a governança de TI, não estão totalmente consciente da
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relevância de implementação dos controles em seus processos, que mitigarão os
riscos os quais a seguradora está exposta, conforme citação a seguir:
...as pessoas não dão o devido valor, e isto faz com que a empresa não use
de uma forma adequada o trabalho que é feito pela auditoria de sistemas.
(E6)

Torna-se evidente que os funcionários, de uma forma geral, têm
consciência da importância da auditoria na empresa e sabem que devem estar
alinhados com os controles internos. Entretanto, as áreas de TI, se preocupam mais
em atender as áreas de negócio, pois elas são as geradoras de recursos. O
equilíbrio no atendimento às necessidades do negócio e às demandas de controle,
oriundas da auditoria de sistemas, é perseguido pela TIC da seguradora estudada,
embora nem sempre seja alcançado.
Este mesmo entrevistado (E6), quando indagado se os trabalhos da
auditoria possuíam orientações de qualidade (P3), enfatizou que era necessário que
a cultura de controle fosse mais disseminada, pois a TIC não priorizava suas
solicitações, exatamente por que os profissionais não consideravam os controles tão
necessários, prejudicando assim as implementações que mitigariam os riscos.
Reforçou que a melhoria da visão de controle por parte da área de tecnologia, dos
analistas e até mesmo dos gerentes, deve ser mais efetiva.
A entrevistadora enfatizou que na organização a disseminação da cultura
ficava a cargo do Agente de Compliance. Então, o entrevistado (E6), acrescentou
que o Compliance precisaria dar um apoio maior no sentido da disseminação da
importância do controle interno na TI.
O entrevistado (E5), quando perguntado sobre se a auditoria era mais
punitiva ou colaborativa (P5), argumentou que, quando o assunto é controle, a TIC
não possui uma boa aceitação sobre o assunto, o que ratifica o que foi abordado
pelo entrevistado (E6).
Obviamente se existe apontamentos que instruem uma área no sentindo de
reforçar os controles, a recepção sobre isto nunca é positiva, até porque,
em geral, as áreas de tecnologia, elas estão muito mais voltadas para os
processos de entrega de soluções do que propriamente aos processos de
normatização. Mas, como eu citei anteriormente, hoje, quando as empresas
financeiras são extremamente reguladas a postura do profissional de
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sistemas ou do profissional de suporte precisa mudar. Ele precisa enxergar
a auditoria como uma coisa extremamente positiva, para a função dele, da
área e para a carreira dele.

Outro entrevistado, (E4), quando perguntado sobre se os trabalhos da
auditoria possuíam orientações de qualidade (P3), fez referência a priorização dos
controles, uma vez que a governança era considerada um exemplo para as demais
áreas.
Principalmente, na superintendência que eu atuo que é da Governança, é
preponderante, a gente é exemplo para o resto, de todo o nosso corpo de
desenvolvimento. Então, nosso presidente trata como referência o nosso
comportamento e aderência. Então tudo aquilo que a auditoria cita ela
torna-se automaticamente prioritário no nosso backlog.

Com esta citação, sugere-se que a governança de TI prioriza os controles,
o que não está acontecendo na TIC.
Por meio das respostas dos nossos entrevistados, sugere-se que a
governança de TI tem a devida ciência sobre o propósito da auditoria de sistemas e
a cultura de controle faz parte integrante de suas atividades, mas o mesmo não
acontece nas áreas de TIC. Como a auditoria também audita estas áreas, é
importante que, durante as auditorias, sejam fornecidas informações sobre controle
e sua relevância dentro da organização, para que ela esteja sempre aderente às
regulamentações impostas e aos controles que fortalecem a empresa.
Conclui-se que, mesmo a governança de TI fazendo parte integrante da
estrutura organizacional de TI, e possuindo uma gerência com representante da
área de Controles Internos e Compliance, a necessidade de controle nos processos
de TI não está sendo prioritária quando chegam a área de TI.
Conforme Weill e Ross (2006), a governança de TI é importante para os
controles dos processos. Assim, quando se observa a carência da cultura de
controle na TI da seguradora estudada, sugere-se que a governança de TI está
deficiente na disseminação das necessidades e importância da implementação de
controles.
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5.3 2 Resultado Grupo II

Este grupo está relacionado aos Recursos Humanos da Auditoria de
Sistemas de Informação.

Recursos Humanos da Auditoria de Sistemas de Informações
P2 - Como você vê a qualidade da relação entre os auditores de sistemas e as áreas
auditadas?

O resultado deste grupo sugere que a relação entre os auditores de
sistemas e as áreas auditadas teve um amadurecimento, e que foi evoluindo até ter
a qualidade que tem atualmente.
Citaram que a relação é muito saudável, transparente, produtiva, com
diálogos francos e abertos, de contribuição, de sinergia, de “ganha-ganha”.
Destacam-se algumas citações sobre a relação:
Acho excelente! A abertura é bastante grande, a comunicação entre os
auditores é boa, excelente. A receptividade do corpo gerencial e dos
funcionários é bem grande em relação a isto. Confiança e credibilidade são
as palavras chaves. (E6)

Dentro da nossa empresa, é um trabalho de parceria diário e constante.
Diálogo muito franco e muito aberto, muito objetivo dentro daquilo que deve
pautar o processo de auditoria. (E5)
A qualidade é boa. Eu vejo assim: não existe um clima de guerra nem de
esperteza. As coisas são discutidas de uma forma extremamente claras.
(E4)
Boa. Acho que as duas áreas têm que se complementar no intuito de buscar
melhoria de qualidade dos processos. Como o ser humano acaba tendo
falhas, e isto pode ter algumas falhas no sistema, o processo de auditoria
vem a complementar essa necessidade. Vem como uma segregação de
poder, segregação de função. (E2)
Eu vejo entre os auditores de sistemas e as áreas auditadas, no caso áreas
auditadas que são áreas de tecnologia, essa relação é uma relação de N
para N. Uma relação bastante saudável. Eu entendo que dentro da estrutura
que nós temos, hoje, dentro da companhia que eu trabalho, é uma visão
sempre de contribuição, de troca de idéias. Nós não temos, podemos dizer
como em alguns casos de empresas, entre parênteses, uma rivalidade. Há
sim uma sinergia na busca daquilo da melhor eficiência do trabalho para o
cliente final. (E1)
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O entrevistado E3 citou que ainda persiste em algumas empresas do
auditor ser considerado inimigo.
Hoje, os auditores de sistemas ainda são vistos como entidades de outro
mundo. Eu tento tirar o melhor proveito da situação, identificando
oportunidades na nossa relação. (E3)

Mas, quando indagado se esta visão ainda persistia para um percentual
considerável, esclareceu que, antigamente, ele mesmo tinha este pensamento, mas
que hoje, via uma relação de ganha-ganha. (E3).
Neste questionamento, nota-se que houve uma mudança de postura da
auditoria, um amadurecimento, como foi citado pelo entrevistado E8.
Bom, na minha visão, aconteceu um amadurecimento natural da relação
entre vocês auditores e no caso eu, como auditado, o que levou um
crescimento da qualidade dos trabalhos efetuados por vocês no momento
da auditoria na minha área. Aumentou a sinergia entre nós! (E8)

Como a resposta do entrevistado E8 acima evidenciou um amadurecimento
da relação entre auditoria e áreas auditadas, o entrevistado E7, que é o mais antigo
na Seguradora e testemunhou o nascimento da auditoria na empresa, foi perguntado
se a relação sempre foi positiva.
Como eu mencionei, eu tenho bastantes anos de empresa. Eu tenho,
aproximadamente, 30 anos aqui na empresa, na última década é que
começou este processo de auditoria. A cada momento ela foi evoluindo,
evoluindo até chegar ao ponto que está hoje, com bastante qualidade. (E7)

Pela visão dos entrevistados sobre a boa relação entre a auditoria de TI e
governança, ficam fortalecidas a confidencialidade e a integridade, que a auditoria
tem demonstrado, realizando seu trabalho com responsabilidade, honestidade e
diligência, que é inerente as regras de Conduta do Auditor estabelecida tanto pela
ISACA quanto pelo IIA.
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5.3 3 Resultado Grupo III

Este grupo está relacionado ao Alcance do Trabalho da Auditoria de
Sistemas de Informação.

Alcance do Trabalho da Auditoria de Sistemas de Informação
P3 - Os trabalhos de auditoria possuem orientações de qualidade, ou seja, as
recomendações da auditoria são pertinentes?

Os resultados deste grupo indicam que as orientações da auditoria são de
qualidade, o que se justifica uma vez que a auditoria de TI segue as melhores
práticas e normas do IIA e ISACA. Fato que vai ao encontro do que citam
Adbommohammadi e Sarens (2009), que o uso das Normas IIA pode ser
considerado como uma medida objetiva da qualidade do trabalho realizado pelos
auditores internos e que podem ser consideradas como um reflexo de melhores
práticas.
No entanto, algumas vezes, faz-se necessário um consenso entre o
controle recomendado e o esforço para implementação da orientação, o que parece
ser facilitado devido ao bom relacionamento que existe entre as áreas, com o
destacado no item 5.3.2.
Um dos entrevistados (E3) considera que, às vezes, as recomendações
são baseadas em teorias acadêmicas, não espelhando a realidade da empresa.
Porém, indagado se as recomendações foram boas, se o processo de auditoria foi
bom para área que ele gerenciava, sua resposta foi positiva.
Foi bom, realmente, foi bom. Mas, às vezes, as recomendações são
baseadas em teorias acadêmicas, não espelhando muito a realidade da
empresa.

A visão do auditado E3 sobre as recomendações da auditoria ser
acadêmicas, não deixa de fazer sentido, uma vez que a auditoria observa e segue
todo o seu programa de auditoria baseado nas melhores práticas, que são apoiadas
em frameworks e normas e que podem gerar um conflito de percepção. Porém, este
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mecanismo garante maior qualidade à auditoria, ratificado por Adbommohammadi e
Sarens (2009), que citam que o uso das Normas do IIA, pode ser considerado como
uma medida objetiva de qualidade do trabalho realizado pelos auditores internos.
Já outro entrevistado (E1) considera as recomendações pertinentes e
complementares a visão do analista de sistema.
Podemos dizer que todas as sugestões e recomendações da auditoria são
pertinentes. Como eu já havia falado, eu entendo que é uma visão
complementar, uma visão que contribui para o resultado final do cliente. Eu
entendo que a especialização do auditor, o analista de sistemas não tenha,
Então, eu acho que há uma visão analítica por parte sistêmica e uma visão
da auditoria sobre governança de risco, que é o que a auditoria trás. É um
complemento. (E1)

Dois entrevistados enfatizaram o bom relacionamento entre a auditoria e a
governança de TI para que as recomendações fossem implementadas da melhor
forma possível.
Na maioria das vezes, essas recomendações são pertinentes. Porém,
sempre que há uma discordância entre vocês e nós, que somos auditados,
já está ocorrendo essa sinergia entre nossos pensamentos e sempre a
gente procura um consenso para que sempre melhore o alinhamento da
qualidade dessas orientações. É uma troca de informações! (E8)
Na maioria das vezes sim. E se, por acaso, é feito um apontamento que a
gente entenda que não, sempre há liberdade de dialogar e consensuar o
modelo de atuação que seja saudável para as duas partes. (E5)

A preocupação com o aspecto de custo surgiu nesta questão em uma das
entrevistas. O entrevistado (E7) citou que apesar de serem pertinentes e terem
qualidade, as orientações e recomendações da auditoria, em alguns casos, eram
complexas e onerosas.
Entendo que quando somos auditados, os assuntos são pertinentes e
relevantes. Porém, em alguns casos, são complexos e onerosos para
implementação, o que não significa que não devam ser implementados.
(E7)

O entrevistado (E6) argumentou que quando necessitava da área de TI
para desenvolver os controles dos seus processos, sentia-se uma certa resistência
na TI, como se a cultura de controle não fosse reconhecida pela área.
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Eu acho que são super válidas. A única dificuldade que eu vejo é de
implementar as sugestões, exatamente por que envolve sistemas. Eu como
uma usuária da gestão de recursos, acabo dependendo muito da área de
sistemas para execução da solução. A gente fica dependente de alguém
para resolver o problema. Isto que eu acho que é ruim. A gente acredita, a
gente quer fazer, sabe que é bom, sabe que é uma boa recomendação,
mas não é uma coisa que a gente faz sozinho. (E6)

Torna-se evidente que as recomendações da auditoria de sistemas são
pertinentes no seu objetivo, porém elas têm que ser analisadas, também, quanto ao
custo de sua implementação pela área auditada. Mas, o bom relacionamento entre
as duas áreas e a qualificação dos auditores de sistemas na empresa estudada,
permite que as recomendações sejam revistas e novos pontos de vista de controle
sejam recomendados.

5.3 4 Resultado Grupo IV

Processo e Relatório de Auditoria
P4 - Os relatórios de auditoria contribuem para melhorar os processos e controles de TI?

Os resultados deste grupo apontam que o Relatório de Auditoria contribui
para melhorar o processo e controles de TI, uma vez que o auditado tem que rever
seus processos e buscar uma solução com controles, para mitigar os riscos. Tal
evidência vai ao encontro do que citaram Schmidt, Lacy e Schumann (2010) que a
atividade de auditoria interna, sendo exercida de forma eficaz, pode prover aos
conselhos representativos das organizações, avaliação e sugestão de oportunidades
de melhorias com relação à governança, gerenciamento de risco e controles internos
da organização.
O entrevistado E4 sugeriu que com o relatório de auditoria, a TIC se via
obrigada a rever seus processos, o que era benéfico, já que a TIC era muito pouco
focada em processos.
Dois entrevistados (E3 e E8) enfatizaram que o auditor tem uma visão do
processo de outro ângulo, e isto facilita as justificativas de implementação de
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melhores controles. Um deles citou que uma vez conhecendo os problemas
apontados, fica muito mais fácil buscar uma solução ou gerar controles para mitigar
os riscos. (E3)
Sim, porque geralmente o auditor tem uma visão diferente da equipe que
está no dia-a-dia analisando e executando os processos e avaliando os
controles e riscos. A visão de vocês, a própria forma de vocês entrarem na
área para auditar e a forma de executar os testes, é diferentes da forma dos
Agentes de Compliance. Às vezes, até no contato que a gente tem com o
gestor, ele nos leva a crer que os testes de controle são daquela forma e, às
vezes, nem sempre é. O gestor nos leva a crer que aquela forma é a melhor
forma de fazer o teste e, muitas vezes, não é. (E8)

Os recursos das áreas de TI têm objetivos diferentes dos recursos da
auditoria de TI. Enquanto os da TI têm que estar alinhados e atender as
necessidades das áreas de negócio, os da auditoria têm que verificar as não
conformidades e cobrar por controles adequados que mitiguem os riscos da
companhia. Os recursos de TI preocupam-se em desenvolver soluções que
automatizem os processos de negócio o mais rápido possível, e que tenham uma
performance aceitável. Não conseguem associar esses propósitos aos controles que
garantem uma empresa mais segura. Espera-se que as visões complementares das
duas áreas contribuam para um empresa com controles e mais eficiente.
Diante do exposto, quanto à cultura de controle, que já tinha sido citada
pelos entrevistados na P1, o gerente de auditoria de sistemas foi indagado sobre a
opinião dos entrevistados, que consideraram que a disseminação de controles
deveria ser mais abrangente e gostariam que a auditoria colaborasse mais nesse
aspecto. Ademais, questionou-se se seria viável para a auditoria ou se a
disseminação deveria estar a cargo de outro departamento na Organização.
Eu acho que essa parte de divulgação e cultura, a auditoria interna
utilizando-se do chapéu de consultor, até pode opinar, mas dentro da
legislação, eles têm áreas específicas para gestão de risco e corporativa,
principalmente, no segmento banco. Quando se tratar de seguradora,
também, acredito que deva ter alguma regulamentação da SUSEP,
semelhante a do Banco Central, onde prega a parte de riscos operacionais,
riscos no caso de mercado e outros tipos de riscos, inclusive, que dão
suporte para Basiléia. Agora, a auditoria interna já dentro da sua própria
metodologia, já prega avaliação de controle e risco de acordo com o
modelo, framework COBIT, onde são avaliados na versão 4.1, 210 objetivos
de controles com mais de quase mil testes para cada domínio do COBIT.
(E9)
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As respostas para esta questão sugerem que os relatórios de auditoria,
quando evidenciam as não conformidades claramente, fazem com que os auditados
revejam seus processos e implementem controles que anteriormente não existiam. A
cultura de controle na governança de TI está amplamente disseminada, mas na
prática, quando se vai implementar processos, alguns controles não são vistos. E, é
nesta hora, que a visão diferenciada da auditoria de sistemas contribui.
Como a auditoria de TI, segundo Albertin (2002), está calcada em
confiança nos controles internos e a auditoria é realizada para confirmar se os
controles internos foram implementados e se são eficientes, sugere-se que a
auditoria de TI corrobore para as melhorias dos processos de controles de TI. Fato
que vai ao encontro do padrão ISACA S10 – Governança de TI. Onde é explicitado
que a auditoria de sistemas deve revisar e avaliar o ambiente de controle da
organização e, também, o S15 – Controles de TI, que orienta que a auditoria deve
assistir à governança, proporcionando conselhos a respeito de desenho,
implementação, operação e melhoria nos controles de TI.
A auditoria, quando corrobora com a melhoria dos processos de TI, está
concomitantemente colaborando com a promoção e a melhoria dos processos
operacionais de gestão, necessários para atender aos serviços de TI, que segundo
Fernandes (2012) é um dos objetivos da governança de TI. Fato ratificado por um
dos princípios relevantes da prática de auditoria interna do IIA (2012), que se refere
ao incentivo à melhoria do processo e operações da organização.
A norma IPPF (IIA) 2100 – Natureza do Trabalho ratifica a contribuição da
auditoria, a qual deve avaliar e contribuir para a melhoria dos processos de
governança, gerenciamento de riscos e controles, utilizando uma abordagem
sistemática e disciplinada.

5.3 5 Resultado Grupo V

Este grupo possui dez questões as quais estão relacionadas ao valor
agregado que a auditoria de sistemas trás ou não, para a governança de TI.
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O resultado deste grupo sugere que o valor agregado da auditoria de
sistemas existe e é focado em fortalecimento dos controles e processos.

Valor Agregado
P5 - No geral você considera que a auditoria é mais punitiva ou colaborativa?

Alguns entrevistados (E8, E6 e E3) colocaram que a atuação forte da
auditoria nos casos de fraudes, serve até para inibir novas ocorrências. Ratificando a
necessidade de a auditoria agir punitivamente em casos específicos, onde, às
vezes, a ação punitiva é a única solução (E3).
Depende do assunto que é tratado na auditoria, porque existem momentos
que a punição é preciso. Em outros casos, basta a colaboração do auditor.
Na minha área, nos processos de auditoria que eu participei, sempre foi
colaborativa. (E8)
Se a ação é mais colaborativa, as punitivas são menores, porque as
pessoas vão ver que tem uma atuação forte da auditoria, e isto inibe
qualquer tipo de fraude. (E6)

O entrevistado E2 considera que a auditoria é colaborativa, porém ainda
tem um caráter punitivo dentro da seguradora estudada.
Auditoria, no modo geral, eu vejo que ela seja colaborativa. Hoje, eu ainda
acho que da forma que é feita dentro da nossa empresa, ainda tem um
caráter punitivo, correlacionado aos relatórios que são realizados.

Na visão deste entrevistado, o relatório de auditoria, devido ao fato de
evidenciar uma não conformidade ou fraqueza de um controle, expõe o auditado e
sua área.
Está sendo evidenciado um erro de determinada área, entendeu? É um
erro, e, um erro, é um problema! Tem que ser resolvido. Tem que ver isto
como uma melhora do processo. Uma melhoria do processo.

Indagado se ele considerava a postura do auditor inadequada no momento
da auditoria, ele discordou.
É pela forma mesmo, pela palavra. Estou sendo auditado e isto vai ser
enviado para uma determinada pessoa, um ente regulador e você não tem
visão do que aquele ente regulador está realizando com aquela informação.
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O sentimento de insatisfação pela não conformidade encontrada nos
processos deste entrevistado pode ser justificada por ele ter sido transferido da área
de desenvolvimento de sistema para a governança de TI há apenas três anos, e, na
verdade, ele herdou muitos processos que não considera adequados, pois ainda não
foi possível agir no sentido de deixá-los mais seguros e otimizados. Na pergunta
seguinte, este mesmo entrevistado enfatizou o lado colaborativo da auditoria,
quando perguntado se existia assistência da auditoria quanto à avaliação de riscos.
Citou que dentro do processo de TI, até de avaliação de risco, a área de auditoria
tem agido de forma contributiva (E2).

Valor Agregado
P6 - Existe assistência da auditoria para avaliação de riscos?

O entrevistado (E1) colocou que a avaliação de risco já é realizada na
governança de TI, mas que a visão do auditor complementa o assunto.
Na nossa companhia, no trabalho que nós exercemos, a auditoria que é
realizada, normalmente, nos aponta uma visão complementar da atividade
que nós desempenhamos, como também, nos mostra a visão de risco que
aquela companhia pode trazer para aquela atividade, que pode ser um risco
interno ou um risco externo, inclusive de imagem para fora.

O entrevistado (E8) confirmou que auditoria assiste à governança quanto
aos riscos.
Sim. Sempre que existe um apontamento de auditoria, existe um risco
envolvido que é avaliado e tratado através de um plano de ação para a
mitigação desses riscos.

O entrevistado (E3) ratificou que a governança de TI, por meio do Agente
de Compliance, trata dos riscos da TIC, e acrescentou que nem todo risco é tratado
ficando a cargo, desse agente, gerir os riscos junto com os executivos de TI.
Inicialmente, quando o advento da lei Sarbannes&Oxley, impôs a adoção
de controles internos e a Circular 249 ratificou a implantação e implementação de
sistema de controles internos nas sociedades seguradoras, todos os riscos estavam
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diretamente sendo geridos pelos Agentes de Compliance. Com o amadurecimento
da companhia em controles internos, o gerenciamento de riscos de TI passou a ser
atividade de cada gestor da TI, não obstante, sendo acompanhado e apoiado pelo
Agente de Compliance.
A resposta deste entrevistado (E3) sugeriu que os gestores da governança
de TI ainda pensam que o responsável em gerenciamento de risco é exclusivamente
o Agente de Compliance. O que está equivocado, e, inclusive, foi uma não
conformidade encontrada em uma auditoria com o próprio Agente de Compliance,
que será comentada no item 5.4.
O resultado para esta questão sugere que a auditoria contribui para
avaliação de risco, que são apontados nos pontos de auditoria, os quais descrevem
as não conformidades que vão sendo encontradas ao longo da auditoria e discutidos
com os auditados. Para cada ponto de auditoria, o auditado tem que informar o
plano de ação que será implementado e o prazo previsto de conclusão. O que vai ao
encontro da norma IPPF (IIA) 2120 – Gerenciamento de Riscos que cita que a
atividade de auditoria interna deve

avaliar a

eficácia e

contribuir para

a

melhoria dos processos de gerenciamento de riscos.
O papel exercido pela auditoria de TI da empresa estudada, fortalece o
gerenciamento de risco, pois são executadas atividades de análises de risco em
todos os sistemas e processos de TI, incluindo a proteção dos ativos de informação,
a recuperação destes e à continuidade das operações, o que é, segundo Maizlish e
Handler (2005), um dever da auditoria.

Valor Agregado
P7 - Existe parceria da auditoria com a governança de TI quanto aos controles de TI?

Há evidências de que a parceria existe, conforme citações dos
entrevistados:
A auditoria geralmente sinaliza a necessidade de implementação de
controles e serve como base para o auditado definir estes controles. (E8)
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São constantes as reuniões, as pautas comuns das áreas. Eu vejo as áreas
trabalhando, muitas vezes, em conjunto. (E4)
Sim, no geral como eu pontuei, existe uma discussão sempre muito franca
naquilo que pode ser aprimorado e aquilo que pode ser modificado, sem
prejuízo para os trabalhos. (E5)
Muitas vezes, são discutidos, tratados, e até revisitados junto com a
auditoria e as idéias são expostas e a gente chega a um consenso e
consegue implantar. (E3)
A parceria, hoje, na nossa companhia, para você ter idéia, a estrutura da
auditoria que nos audita, esta estrutura fica ao lado ao departamento de
governança de tecnologia. Então os trabalhos que são feitos, as reuniões
que são marcadas, os eventos que são agendados, todos eles são copiados
e são evidenciados para a auditoria interna.... (E1)

Indagou-se ao gerente da auditoria (E9) sobre a proximidade física da
governança de TI e da auditoria de sistemas, se ela facilitava a parceria, e se não
comprometia a independência necessária à auditoria. O gerente de auditoria
respondeu:
Não, ela pode facilitar quanto à proximidade, para entrevistas,
levantamentos, mas a área da auditoria seria uma visão independente da
área de governança. Porque a governança é o próprio objeto de auditorias e
identificações de críticas. A governança como gestor do processo
governança, tem que ter autonomia nas áreas de TI e a auditoria tem que
ter autonomia nas áreas de auditoria. Podem desenvolver projetos de visão
de risco juntos, no caso de mudanças, inclusive, de visões, por exemplo, já
estamos falando aí de COBIT 5.0 onde temos aí novos processos, gestão
de inovação, gestão de controle de negócio, segurança em uma camada
mais estratégica, mais tática, enfim, por aí, é essa sinergia. Para
implementação e conscientização do modelo, eu acho que pode ser bem
próxima, mas com visões independentes de controle e de risco. (E9)

O resultado para esta questão sugere parceria entre a auditoria de
sistemas e a governança de TI e que os controles da TIC são tratados em conjunto
com os auditados. O Agente de Compliance, que é o especialista na TIC em riscos e
controles, envolve-se em todas as não conformidades detectadas nas auditorias e
auxilia os gestores da TI a desenharem novos controles. Os auditados têm a
consciência que são os proprietários dos processos e que devem implementar
controles que mitiguem o risco e que a auditoria tem o papel de identificar os riscos
e o nível de controle existente.
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Assim a auditoria de sistemas da seguradora estudada cumpre a Norma
IPPF (IIA) 2110 – Governança que cita que a atividade de auditoria interna deve
avaliar e propor recomendações apropriadas para a melhoria do processo de
governança.

Valor Agregado
P8 - A auditoria é apta para avaliar os controles internos de TI?

A capacitação dos auditores de sistemas da Seguradora adere-se aos
padrões ISACA para auditoria de sistema de informação S4 – Competência
profissional, que define:
1. O auditor de sistemas deve ser profissionalmente competente, tendo as
habilidades e os conhecimentos para realizar o trabalho de auditoria
designado.
2. O auditor de sistemas deve manter a competência profissional através de
uma educação apropriada e capacitação profissional contínua.

Os auditores de sistemas estão aderentes à norma IPPF (IIA) 1200 –
Proficiência e Zelo Profissional Devido, que define:
Os auditores internos devem possuir o conhecimento, as habilidades e
outras
competências
necessárias
ao
desempenho
de
suas
responsabilidades individuais. A atividade de auditoria interna deve possuir,
ou obter, coletivamente o conhecimento, as habilidades e outras
competências necessárias ao desempenho de suas responsabilidades.

Nessa questão a atualização dos auditores de sistemas foi citada como um
ponto positivo que reforça a qualidade dos auditores.
O nosso auditor aqui na seguradora se utiliza de recursos, tecnologia, são
capacitados, especializados para fazer o trabalho deles. Estão sempre
atualizados. (E8)
Na minha visão, os auditores que atuam conosco têm formação e
capacidade para auditar com qualidade. (E7)
O nível de auditoria aqui, eu considero adequado a formação dos
profissionais. Todos buscam certificações, todos buscam padrões de
mercado, referências. (E4)
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De uma maneira geral sim. Nossos auditores têm conhecimento técnico,
procuram sempre estar atualizados com as tendências e modelos de gestão
que regem a TI, tais como COBIT, tais como ITIL, a própria certificação de
Gerência de Projetos. São pessoas investigativas e interessadas em
aprimoramento profissional. (E5)

O resultado demonstra que todos entrevistados consideram os auditores de
sistemas estão aptos a avaliarem os controles internos de TI, uma vez que possuem
formação adequada e são capacitados para realizarem auditorias de qualidade.

Valor Agregado
P9 - Os trabalhos da auditoria estão alinhados com os objetivos e necessidades da
organização?

Os entrevistados alegaram não possuir essa visibilidade, como pode ser
visto nos depoimentos a seguir:
Se eles estão sempre no foco daquilo que é diretriz institucional, isto não
fica claro durante os processos de auditoria. De repente, muitas vezes,
demonstra que sim, mas isto não é formalmente citado nos nossos
trabalhos. (E4)

Eu entendo que a missão de uma auditoria é verificar exatamente se os
interesses da organização estão sendo cumpridos. Não chega ao meu nível
esta questão. Fica muito restrito ao ambiente de auditoria. (E3)

A Seguradora estudada é uma empresa coligada a um banco. O Comitê de
Auditoria, que está diretamente ligado ao Conselho de Administração, é quem
aprova o planejamento da auditoria, sempre direcionando os trabalhos para que as
necessidades da organização sejam atendidas. O que vai ao encontro da norma do
IPPF 2010 – Planejamento, que cita que o executivo chefe de auditoria deve
estabelecer um planejamento baseado em riscos, para determinar as prioridades
da atividade de auditoria interna de forma consistente com as metas da organização.

O entrevistado (E5) citou que a auditoria poderia colaborar mais para esta
divulgação.
Isto é um pouco controvérsia. A nossa organização é extremamente
normatizada, mas no meu ponto de vista, em geral, há pouca atenção
interna para essas normas, para o conhecimento, para os processo de
comunicação que envolvem essas diretrizes. A auditoria, no meu entender,
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poderia colaborar para que essa comunicação fosse mais fluida. Refiro-me
a organização como um todo, não necessariamente a organização de TI.
(E5)

Já o entrevistado (E1), que ocupa um cargo estratégico na governança e
TI, não tem dúvida que existe alinhamento dos trabalhos da auditoria e as
necessidades da organização.
Sim. Nós temos todos os relatórios que são apontados. Eles remetem
diretamente naquilo que a organização como um todo direcionou no seu
planejamento. E toda atividade da auditoria que é hoje realizada, presta
para a nossa estrutura de TI. Na grande maioria das vezes, nós já temos
um planejamento desde o início do ano. Nós temos visibilidade de algumas
atividades, inclusive, que serão executadas. E, depois, quando elas
chegam, a gente tem que identificar uma pessoa especialista do
departamento de TI para que faça um trabalho em grupo junto com a
auditoria. (E1)

A análise das citações nos permite assumir que possa existir uma falha de
comunicação entre a área estratégica e a área tática, a qual faz parte os gerentes
entrevistados. É um ponto que merece atenção, uma vez que eles podem contribuir
mais com as auditorias e, consequentemente, permitindo que a auditoria agregue
mais valor a TI.
Quanto a essa questão, o gerente de auditoria de sistemas, expressou a
seguinte opinião:
No caso nosso aqui, nós reportamos numa visão bem clara para o Comitê
de Auditoria. Então o Comitê de Auditoria ele tem consciência do
planejamento, entendimento do planejamento, prioridades dos riscos,
inclusive, da seguradora e da organização como um todo. É ele quem
aprova esse planejamento. Talvez, o que falte é uma divulgação maior
desses critérios para as administrações terem uma visão a médio e a longo
prazo. (E9)

O resultado para esta questão deixa claro que os entrevistados que
ocupam os cargos gerenciais não têm a visibilidade que os trabalhos da auditoria
estão alinhados com os objetivos e necessidades da organização, excluindo o
entrevistado E1, que ocupa cargo estratégico. Eles entendem que deve existir o
alinhamento entre as auditorias e os objetivos da organização, mas não têm certeza
que isto acontece. Considera que há falha de comunicação, o que foi reconhecido
pelo gerente de auditoria de sistemas (E9).
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A falta de visibilidade pode prejudicar o andamento da auditoria em curso,
pois quando existe consciência da necessidade e os porquês são entendidos, os
trabalhos tendem a fluir de uma forma melhor. Para suprir esta deficiência o auditor,
no momento da auditoria, pode reforçar os objetivos e a necessidade daquela
auditoria. Processo que pode ser facilitado justamente no início da auditoria, pois a
seguradora estudada segue o padrão ISACA S5 – Planejamento, que cita que a
auditoria de sistemas deve desenvolver e documentar o plano de auditoria
detalhando a natureza, os objetivos, o tempo, o escopo e os recursos requeridos.

Valor Agregado
P10 - A auditoria auxilia a TIC a diminuir os custos?

Nesta questão, os entrevistados têm o sentimento que a auditoria,
implicitamente, faz com que a TIC diminua os custos, mas essa informação não é
tangível. Isto fica claro na resposta dos entrevistados:
Claro. Nós temos diversos casos dentro da nossa companhia, onde a
visibilidade do risco, a visibilidade do melhor controle, de um desenho, um
pouquinho melhor, executado de processo, na grande maioria, acaba
trazendo, uma redução de custo, Seja de custos tangíveis ou intangíveis.
Então, eu creio que sim, ajuda a diminuir sempre. (E1)
No primeiro momento quando você vai implementar o plano de ação,
quando você fala do plano de ação ou define o plano de ação decorrente de
uma recomendação da auditoria, tem-se a impressão, em alguns casos, que
existe um aumento de custos. Esta impressão pode ir diminuindo, em
alguns casos, conforme a maturidade que foi implementada, for
aumentando e comprovando que a sua implementação ajudou a efetividade
do ambiente. (E8)
Sim. Alguns apontamentos podem ter essa diretriz, pode ter essa
conseqüência, na medida em que você tem controles mais rigorosos, você
pode ter o processo de gerenciamento de risco mais disciplinado e
conseqüentemente, ter a causa direta de gerar menos custos para a TI. (E5)

Não obstante, o entrevistado (E7) citou que, na maioria das vezes os
custos aumentam quando da implementação do controle. O que pode suportar essa
opinião é a carência de estudos sistemáticos de custo e benefício em relação a
controle e custos, conforme expressou o entrevistado (E4):
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Muitas vezes sim. Embora eu sinta carência que a gente tenha uma
avaliação do risco potencial com determinado controle e o custo da
execução do controle em si. Esse é um ponto que eu citei lá na primeira
pergunta, que eu acho que poderia ser de melhoria. Muitas vezes, a gente
não avalia qual o custo daquele controle ou daquela mudança de processo,
que foi determinada em função do processo de auditoria. Às vezes, a gente
pode estar pecando por excesso, porque não é feito um estudo formal sobre
isto. (E4)

O entrevistado (E7) foi enfático ao citar que a auditoria, com a
implementação de controles, aumenta os custos.
Vou corrigir, a pergunta: Está dizendo se a auditoria diminui os custos. Na
maioria das situações os custos aumentam, quando da implementação dos
controles. (E7)

Partindo da citação do entrevistado (E4), indagamos o gerente de auditoria
(E9) sobre o fato de não existir estudo que relacione o custo de um controle com o
risco, e se este estudo deveria ser realizado pela auditoria. O gerente de auditoria
teceu a seguinte opinião:
Não. Eu acho de novo, a auditoria pode contribuir, provocar a discussão até
de um processo bem afinado entre risco, controle, custo e modelos. Hoje,
nós temos um departamento que, também, tem algumas considerações de
como avaliar os critérios de controles para TI e, também, os riscos de TI, se
atende ou não atende. Mas, ainda não tem esse nível de sofisticação de
envolver os custos de cada controle, que é um detalhe, vamos dizer, que
cabe muito ao gestor envolvido na definição do que ele precisa. Precisa, às
vezes, um sistema, de um controle automático, e aí o custo pode ir lá para
cima. (E9)

Alguns entrevistados acreditam que a auditoria auxilia na diminuição de
custos a longo prazo. No início, quando o controle é implementado, eles entendem
que pode gerar custos, mas que um controle eficiente reduz os custos tangíveis e
intangíveis. Pelas respostas, até mesmo a do gerente de auditoria, fica evidente que
no que tange a gestão de custos de controles, os processos ainda não estão
amadurecidos.
Pela SUSEP 249 é mandatório que a seguradora tenha uma estrutura de
controles internos forte, entretanto, controles podem acarretar elevação de custos.
Pelo bom relacionamento existente entre os auditados e a auditoria de TI, observase que antes da implementação dos controles, o assunto poderia ser mais
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explorado. Tal fato vai ao encontro ao padrão ISACA S8 – Atividade de
Acompanhamento, o qual cita que o auditor de sistemas, depois da geração do
relatório, deve solicitar e avaliar as informações relevantes para determinar se a
direção está tomando ações apropriadas de maneira oportuna.

Valor Agregado
P11 - A auditoria assume o papel de consultoria em algumas situações? Considera que
este papel deveria ser maior, menor ou está adequado?

A maioria dos entrevistados respondeu que o trabalho da auditoria como
consultoria deveria ser mais frequente. Inclusive dois disseram que já utilizam a
auditoria de sistemas como consultoria.
Como eu tenho uma área que é uma prestação de serviços, onde coloca em
risco a empresa, em alguns casos, utilizo como consultoria. Por exemplo,
liberação de produtos/serviços fora das normas de segurança e, também,
as mesmas fazem visitas as prestadoras de impressão para verificação das
normas da segurança. (E7)
Das vezes que interagi, foi como auditor. Porém consultar o auditor tem sido
uma prática utilizada, pois ajuda a cobrir todos os pontos. Sim, está
adequado. (E3)

Outro entrevistado (E1) ressaltou que o próprio perfil do auditor com a as
qualificações em TI que possuem, acabam por exercer este papel de consultor
naturalmente.
Eu entendo que a auditoria ela acaba, como ela tem um perfil, esse auditor
tem um perfil voltado para certificações que envolvem diretamente
tecnologia, essas pessoas acabam, naturalmente, fazendo um papel de
consultor, dando visibilidade de trazer melhor eficiência no serviço de seu
cliente, que no caso, está sendo a área de tecnologia. No nosso caso,
então, eu acho que sim. Ela deveria considerar, inclusive, que este papel
poderia ser um pouco mais profundo e entendo que vai ao encontro da
pergunta anterior, fazendo com isso que a gente traga menor risco e custos
menores. (E1)

O entrevistado (E8) ressaltou que o papel de auditor pode ser de consultor,
mas fez menção que a auditoria não pode perder sua independência.
A meu ver, a auditoria pode assumir o papel de consultoria, olhando a
recomendações como um foco de melhoria. Lembrando que, mesmo assim,
a auditoria não pode perder a forma de atuar com independência. (E8)
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Este entrevistado mostrou-se aderente às normas, quando citou a área que
a auditoria deve ter, como deixam claras as normas do IIA 1130. A1 e 1130. C1, que
os auditores podem prestar serviços de consultoria relativos às operações pelas
quais tenham sido responsáveis anteriormente, porém presume-se que a
objetividade fique prejudicada se um auditor prestar serviço de avaliação de uma
atividade pela qual tenha sido responsável durante o ano anterior.
Como o papel da auditoria de sistemas como consultoria é pontual, e pelas
respostas obtidas, indagamos ao gerente de auditoria de sistemas (E9) se na
seguradora ele considerava que o papel do auditor de sistemas como consultor
deveria ser aumentado ou se esta questão não era objetivo da auditoria interna
neste momento.
O gerente de auditoria de sistemas (E9) teceu o seguinte comentário:
Não, acho que é um dos objetivos. Inclusive, dentro do IIA, prega essa
avaliação como consultor, essa função como consultor para as áreas.
Porém, o auditor envolvido em uma consultoria tem que ficar o período de
um ano sem poder auditar a mesma área. Então, em função dos recursos, é
algo para ser questionado, quando e, em que forma, o auditor trabalha
como consultor ou como auditor. (E9)

Quanto à quantidade de recursos disponíveis, que teria que ser maior para
a execução de auditoria e consultoria, o entrevistado (E6), também, a considerou em
sua resposta.
Eu acho que ele poderia ser maior como consultor. Eu acho que ele poderia
ter uma ação mais ativa nesse sentido. Só não sei se o quadro de pessoas
é suficiente para isto. A empresa é muito grande, a quantidade de trabalhos
é grande para ter uma ação de consultor, eu acho que deveria ter uma
equipe maior. (E6)

No que tange a quantidade de recursos, atualmente, como em qualquer
empresa, os recursos tão especializados como requer a auditoria são escassos, e
aumentar o papel do auditor como consultor pode ser prejudicial.

Quanto à independência do auditor, existe uma tendência forte quando o
auditor sugere alguma alteração ou definição de um processo, de considerar que o
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próprio auditor é proprietário do processo. É uma questão que tem que ser tratada
com precaução para não comprometer à independência e objetividade do auditor,
definida no padrão ISACA para Auditoria de Sistemas – S2, que diz que o auditado
deve ter independência profissional em todos os assuntos relacionados com a
auditoria e que a função do auditor deve ser independente da área ou atividade em
que ele está auditando.

Valor Agregado
P12 - A auditoria gera valor para Governança de TI e TIC? De que forma?

Nessa questão foram abordados pontos relevantes de agregação de valor
da auditoria à TIC. O entrevistado (E1) citou a importância do valor trazido pela
auditoria em relação à imagem diante do mercado, e, também, o valor que a
auditoria apresenta para a governança de TI no sentido da segurança e qualidade
da informação.
Eu acho que quando a gente está falando de valor, é valor da gestão da
imagem da nossa companhia que tem diante do mercado. É o valor do
profissional da área de tecnologia, que está prestando serviço melhor ao
seu cliente final, é o valor da organização ter os seus certificados sendo
apresentados para o mercado, garantindo para o cliente final a qualidade da
informação como ela é gerada. Então, o valor que hoje, que apresenta para
a governança de TI e para a parte toda de comunicação é, principalmente, a
segurança e a qualidade da informação para o nosso cliente final. (E1)

O entrevistado (E6) apontou que a relação de sinergia existente entre a
auditoria e a governança de TI, além da implementação de controle, traz benefícios.

Eu acho que no momento que existe esta troca, que existe a sugestão de
melhoria de um controle ou da implementação de um controle, está
existindo uma interação maior, e está trazendo benefício. Vai diminuindo o
risco, vai reduzindo o custo, diminuindo o risco de fraude, de procedimentos
que possam estar incorretos, que, às vezes, a gente nem sabe e nem
percebe no dia-a-dia. (E6)

Já o entrevistado (E4), remetendo mais ao início da auditoria, lembrou que
a auditoria promoveu modelos internacionais e provocou uma profissionalização
maior da área de TIC.
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Eu acho que gera sim. Primeiro promovendo, o que foi uma coisa que
aconteceu aqui claramente, promovendo os modelos de referência
internacionais. A gente tinha controles muito primitivos. A TI, ao contrário do
senso que deveria ser, ela é muito pouco focada em processo, muito pouco
automatizada. Então, as atuações da auditoria, ela vem profissionalizando
cada vez mais a atuação da área de TI. (E4)

O entrevistado (E8) também abordou a melhoria no processo trazido com a
auditoria.
Sim, quando as recomendações são trazidas nesses trabalhos de auditoria,
trazem melhoria no ambiente de controle, na avaliação do risco e no próprio
desenho do processo. (E8)

O entrevistado (E4), em indagações anteriores, citou que seria válido o aval
da auditoria anteriormente a implantação de um novo controle, pois geraria menos
custos. Fato ratificado pelo entrevistado (E1), que citou que, com a utilização da
auditoria como consultoria, os riscos e custos seriam menores. Ambos citando a
contribuição de valor da auditoria por meio da consultoria.

Valor Agregado
P14 - Existe algum aspecto negativo sobre a auditoria de sistema?

Esta questão é valiosa para a pesquisa e pode contribuir para melhoria dos
processos da auditoria de sistemas na seguradora estudada. Ela torna-se um
feedback da área auditada. Os entrevistados citaram os seguintes pontos que
consideram negativos:
O que eu gostaria de reforçar são duas coisas que eu já citei é a avaliação
do custo do controle versus o risco potencial e sua probabilidade de
ocorrência e, também, o de ter uma participação um pouco mais pró-ativa
na confecção dos processos de controle da TI. (E4)

Este entrevistado sugere que a auditoria poderia ter um selo de qualidade
para os processos.
Como consultoria. Ainda que comparecer, uma vez implementado um
processo novo, eu já poderia ter um carimbo de avaliação da Inspetoria ou
alguma ressalva, porque nem sempre a gente pode no tempo que deve,
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fazer tudo aderente. Deve haver controle, inclusive, sobre o que não vai
estar. (E4)

O entrevistado E5, também, focou a questão de custos:
O negativo, nos raros casos, que aquela auditoria não enxerga de repente
uma necessidade premente de negócio. Por exemplo, o controle, nós não
podemos ter um controle que representa um ônus maior e que impacte na
velocidade de entrega. Se isso acontecer, a gente tem que entender muito
bem as razões e fazer um contraponto. Então, nesse sentido sim, alguns
apontamentos, determinadas soluções podem representar uma morosidade
maior na ação de TI. E, não é isto que a organização deseja. (E5)

Fato relevante abordado pelo entrevistado (E5), pois permite refletir em:
Até que ponto o controle pode interferir na parte comercial da empresa? Ao mesmo
tempo, que ele é necessário pelas legislações que regem o negócio, ele pode
impactar e inviabilizar um produto, onerando seu custo e o tempo para implantação
de uma solução.
Para esta questão, é relevante o que foi citado pelo entrevistado (E4)
anteriormente quanto ao estudo da relação custo versus benefício, e que foi
ratificado pelo entrevistado (E7).
Na minha experiência, alguns pontos, às vezes, apontados, em situações
em que a aplicação desses pontos de auditoria nos orienta a fazer uma
implementação que, várias vezes, tem um custo alto e que o benefício
desse custo é muito pequeno, mas temos que implementar. Haja vista, que
é um ponto, se foi colocado, é um ponto bastante relevante para a empresa.
(E7)

O entrevistado (E2) citou a ausência de integração entre as áreas da
seguradora estudada, incluindo, a auditoria de sistemas, para discussão sobre um
processo específico.
A parte de Consultoria, a parte de colaboração dentro do debate da
discussão de como, qual o melhor processo. Eu acho que não deveria ser
uma ação isolada, deveria e ser uma ação em conjunto. Quando a gente
estava falando de uma falha em um determinado processo, envolvimento de
O&P – Organização e Processos, eu raramente vi uma reunião entre
auditores, O&P e desenvolvedores. Vocês responsáveis pelo processo,
raramente vi, eu não me lembro. Realmente, eu não me lembro. Mas, eu
acho que neste ponto, poderia estar agregando este valor. Este conceito de
dizer o seguinte: estamos aqui para resolver um problema, foi identificado
um problema e temos que resolver, quais são as soluções possíveis e,
assim, participar da consultoria. (E2)
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A seguradora estudada está passando por reestruturação e iniciando uma
gestão por processo, o que permitirá mais eficiência e agilidade, além de propiciar
controles mais seguros e ágeis.
O entrevistado (E8) abordou a relação entre controle e prazo de entrega.
Um aspecto negativo que eu vejo é quando não é dado ao auditado tempo
suficiente para que ele avalie o prazo necessário para implementar um
plano de ação. Nós somos cobrados por um prazo, como não tem muito
tempo, às vezes, não tem tempo, este prazo não é certo.
Outro ponto importante, é que com a rapidez que tem que se dar o prazo e
a definição do plano de ação. Nem sempre, este plano de ação é o melhor
plano de ação na visão técnica e, às vezes, até de custo. (E8)

O entrevistado (E1) citou a capacitação dos auditores como um aspecto
que deve ser melhorado.
Talvez, aumentar a capacitação. Não é um aspecto negativo, mas eu acho
que talvez seja um processo de melhoria contínua. A aumentar um
pouquinho, ou talvez até o escopo de treinamento para estas pessoas, que
alguns casos são pessoas de TI. Então aqueles auditores que já têm uma
visão de TI, têm uma conversa melhor com um determinado profissional da
área de tecnologia, mas, às vezes, a gente tem aquele auditor que não tem
uma visão tão apurada da área de tecnologia. Ou, talvez, se nós
aumentássemos o escopo de treinamento e capacitação dessas pessoas,
acho que a gente poderia estar trazendo benefício direto e indireto. (E1)

Todavia, este mesmo entrevistado, na questão sobre se os auditores eram
aptos, ele se expressou de forma diferente.
Sim. Primeiro que elas são, eu vejo diretamente o perfil que é exigido pelo
próprio departamento da companhia. O departamento de auditoria necessita
que este auditor, que ele tenha capacidade, que ele receba treinamento,
que ele faça cursos, que ele tenha, inclusive em alguns casos, os PMIs, que
ele tenha certificações necessárias para que ele converse com a estrutura
de governança de uma forma bastante positiva. Então, eu entendo que sim.
No nosso caso é verdade. (E1)

Contudo, na citação pela falta de qualidade, fica evidente que ele estava se
referindo aos outros auditores existentes na Seguradora, que são os auditores
operacionais, e que não conhecem suficientemente a TIC e, algumas vezes, a
acionam. Neste aspecto, podemos crer que um dos pontos negativos que a auditoria
de sistemas precisa melhorar é a intermediação dos auditores operacionais com a
TIC.

Esta divergência permite a reflexão de que ao invés de realizações de
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auditorias operacionais e de TI separadamente, talvez fosse mais recomendado
realizar auditorias mais integradas. E nos traz a possibilidade de oferecer o tema
para pesquisas futuras: O valor agregado de auditorias integradas em relação à
auditoria realizada separadamente (auditoria operacional e auditoria de sistemas).
Indiretamente,

em

outras

questões

abordadas

que

não

a

P14,

conseguimos capturar pontos negativos ao longo da entrevista no sentido da
auditoria de sistemas exercerem um papel maior de consultoria, principalmente, nas
discussões do desenho do processo. Ser mais pró-ativa. Também, difundir melhor a
cultura de controle na TIC, que, muitas vezes, não prioriza a implementação dos
controles, o que impacta na governança de TI.
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5.4 RESULTADO PRÁTICO DE AUDITORIAS REALIZADAS

Como mencionado no Capítulo III – Metodologia da Pesquisa no final da
maioria das entrevistas foi exposta uma não conformidade encontrada em auditorias
realizadas, as quais o entrevistado participou, e foi solicitado que ele comentasse da
forma mais livre possível a ação que foi implementada, ou que ainda seria
implementada, para mitigar o risco da irregularidade encontrada. Observa-se que
para todas as não conformidades apontadas, foi implementado um plano de ação e
os riscos foram mitigados e agregou valor a TIC, com controles mais efetivos. Em
alguns casos, ainda precisam de ajustes.

E2 – Gerente de Alinhamento Estratégico e Arquitetura
Não conformidade encontrada
O documento Alternativa de Solução (artefato), preconizado na Metodologia de
Desenvolvimento de Sistemas, o qual define as alternativas disponíveis para
automatizar um processo, não estava sendo utilizado pelos Analistas de
Sistemas e, quando estavam, não seguiam o padrão estabelecido.
Risco envolvido
Possibilidade de implantação que não atendiam totalmente às necessidades
dos gestores de negócio ou impactariam na relação custo versus benefício.
Plano de Ação
Na verdade a gente faz hoje, a área de qualidade, além de fazer a avaliação
da Alternativa de Solução, caso ela não se encontre dentro do padrão, a
gente chama os desenvolvedores e faz uma revisão do artefato. Agora uma
coisa que a gente está tentando implementar, e isto já está em tramite, a
gente vem buscando um procedimento diferente para a elaboração da
Alternativa de Solução, em parceria, até, com a metodologia e suporte. A
gente está colocando lá, pelo menos cinco agentes. Não adianta tentar
fazer uma mesa de análise de trinta pessoas para gerar uma Alternativa de
Solução, que a gente sabe que isso acaba não acontecendo conforme
desejado, mas essas cinco áreas representadas e cada representante
dentro da sua área ir montando o processo. A idéia é que os analistas de
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negócio, chamem os desenvolvedores, os arquitetos, a área de qualidade, a
área de suporte e estas cinco áreas em conjunto desenhem a Alternativa de
Solução a ser implementada...

Valor agregado com a solução implantada após ponto de auditoria
1. Avaliação pela área de Qualidade do artefato Alternativa de Solução;
2. Reunião com outras áreas para elaboração da Alternativa de Solução o
que, certamente, diminui o risco de desenvolvimento de uma solução
que não atenda plenamente o negócio seja em prazo, escopo ou
qualidade.

E3 – Gerente do Escritório de Projetos
Não conformidade encontrada
As demandas legais não eram acompanhadas pelo Escritório, e podiam gerar
custo quando não atendidas, pelas autuações dos órgãos reguladores.
Risco envolvido
Legal, financeiro e de imagem decorrente dos atrasos nas implantações das
exigências dos órgãos reguladores e risco operacional pela não utilização de
melhores práticas de gerência de projetos.
Plano de Ação
Sim, nós acompanhamos elas através dos nossos especialistas nas áreas
alocadas. Nós trabalhamos de forma a fazer um acompanhamento, nem
que seja superficial, dependendo do tipo de demanda, mas é alertado aos
responsáveis que precisa dá forma àquele processo.

Não conformidade encontrada
O escritório de projetos acompanhava poucos projetos.
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Plano de Ação
Só são acompanhados os projetos estratégicos para TI. De 2006, quando
nós implantamos e tínhamos dois projetos, até hoje 2013, nossa carteira
cresceu consideravelmente. Nós estamos hoje com uma carteira de 70
projetos no escritório. Hoje, muito pelo contrário, eu tenho que selecionar
projetos que estejam alinhados com a estratégia dos executivos. Hoje nós
temos um número finito de recursos para atender tantas necessidades.

Valor agregado com a solução implantada após ponto de auditoria
1. Demandas legais sendo acompanhadas pelo Escritório de Projetos;
2. Aumento do número de projetos utilizando as melhores práticas.

E4 – Gerente da Plataforma Integrada de Seguros
Não conformidade encontrada
Programas que eram elaborados, validados e não iam para produção, gerando
um custo, porque não eram implementados.

Risco envolvido
Operacional e financeiro devido aos gastos desnecessários com pagamento de
programas que não eram utilizados.
Plano de Ação
Esse aí é um caso clássico de uma ação pró-ativa. A gente tem um tipo de
serviço que a gente contrata de fornecedores, que é a fábrica de
programas, e havia um controle meramente sobre se aquilo que estava
orçado estava sendo executado ou não, se havia algum desvio. Em um
trabalho preventivo da Inspetoria, na época que eu estava administrando
esta área, viu-se a questão de que alguns programas, alguns serviços
contratados, não estavam indo para produção, ou seja, pagou-se, validouse e não estava agregando o respectivo valor. Com base nisso, foi inserido
um indicador no nosso Relatório de Qualidade, que apontava a quantidade
de programas que estavam há mais de seis meses validado e não iam para
produção. Era um custo em potencial que estava sendo afundado em
função de não agregar este valor.
A partir desse trabalho, a gente criou um indicador novo no Relatório de
Qualidade e é copiado, também, a Inspetoria e os responsáveis de áreas e,
com base nisso, passou-se a ter um controle constante do número de
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ocorrência desses desvios, o que diminuiu o custo associado e os riscos
potenciais da gente gastar o dinheiro e não colocar o programa ou, até o
risco, de colocar um programa com a versão errada em produção.

Valor agregado com a solução implantada após ponto de auditoria
1. Diminuição do custo de programação pelo controle dos programas que
eram criados e não eram colocados em produção.

Não conformidade encontrada
Existência de um Escritório de Projetos específico para o projeto novo que é a
Plataforma Integrada de Seguros e que estava apartado do Escritório de
Projetos da TI.
Risco envolvido
Operacional pela várias fontes de controle dos projetos da seguradora,
dificultando o acompanhamento do projeto.
Plano de Ação
Esse aí é um caso clássico de encharcado de boas intenções. A gente, às
vezes, comete algumas falhas. Montou-se um Escritório de Projetos
separado para o maior projeto da instituição, em função da pujança do
projeto ser extremamente diferenciado das demais. O objetivo disso era
criar um método mais elaborado, um controle mais apurado sobre esse
projeto, mas foi apontado, também, de forma preventiva pela Inspetoria, de
que isso iria trazer um descolamento das regras que são institucionais, ou
poderia trazer, desse Escritório de Projetos em paralelo. A partir de então,
são feitas reuniões de controle com o escritório em separado e o escritório
institucional e este passou, também, a divulgar os resultados indicadores do
projeto.

Valor agregado com a solução implantada após ponto de auditoria
1. Facilidade no acompanhamento de todos os projetos da Seguradora
com a divulgação centralizada em uma única ferramenta de controle, o
que otimizou o tempo dos executivos da companhia.
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E5 – Gerente de Governança de TI
Não conformidade encontrada
Alguns

artefatos

Desenvolvimento

obrigatórios
de

Sistemas

preconizados
não

estavam

pela

Metodologia

sendo

elaborados

de
pelo

Desenvolvimento. A finalidade desses artefatos era justamente garantir que a
"inteligência do sistema" não ficasse restrita aos funcionários e, sim, à
Organização.
Risco envolvido
Operacional pela dificuldade ou impossibilidade de manutenção nos sistemas
aplicativos por falta de documentação adequada que possibilitasse o
tempestivo entendimento das funcionalidades dos sistemas.
Plano de Ação
Essa situação acho que ela representa bem e sintetiza a pergunta anterior,
porque quando nós fomos ouvir os analistas de sistemas, os profissionais
que trabalham na tecnologia do negócio, eles alegaram o seguinte: que
para eles cumprirem o que estava normatizado, estava existindo um tempo
muito maior e um custo muito maior, reduzindo a velocidade de entrega.
Então que nós fizemos? Fizemos uma revisão metodológica, selecionamos
aqueles artefatos que eram de fato obrigatórios, que foram considerados
por nós, pela governança como indispensáveis para retenção do capital
intelectual e chegamos a um número de sete artefatos, que foram julgados
sobre esta ótica. Conseqüentemente, como nós reduzimos a quantidade de
artefatos obrigatórios a sete, nós tivemos uma maior aderência dessa
norma. Então de alguma forma reagimos a um apontamento, hoje, temos
uma metodologia mais enxuta e estamos prestes a revisá-la novamente sob
a ótica de fluxo processual do negócio, sob a ótica de uma melhor qualidade
de requisito.

Valor agregado com a solução implantada após ponto de auditoria
1. Revisão

dos

artefatos

preconizados

pela

Metodologia

de

Desenvolvimento de Sistemas;
2. Maior aderência na tarefa documentação, consequentemente, maior
retenção de conhecimento.
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E6 – Gerente de RH
Não conformidade encontrada
Forma incorreta de subordinação dos terceiros, que recebiam ordem diretas de
funcionários, estavam alocados no mesmo espaço físico e tinham regularidade
de horário e que, com isso, poderiam solicitar vínculo empregatício.
Risco envolvido
Legal

em

decorrência

de

processos

trabalhistas

requerendo

vínculo

empregatício.
Plano de Ação
O nosso plano de ação, ele foi de primeiro reduzir e eliminar este tipo de
profissional, não que tivesse subordinação direta, mas de eliminar no
seguinte sentido, resolver a situação. Então, o que nós fizemos: tiramos os
prestadores de serviço do local físico do espaço dos funcionários, alocamos
eles em outro prédio, para desvincular e separar fisicamente as pessoas.
Depois nós, também, verificamos se os profissionais tinham vínculo
empregatício com as empresas. Aqueles que não tinham, nós chamamos
todas as empresas, fizemos reuniões individuais com cada representante
operacional da empresa prestadora de serviço de TI e requeremos que eles
tivessem vínculo, e que, enquanto não tivessem, não poderiam estar
trabalhando conosco e isto foi resolvido. Foi resolvido ao longo dos anos e
em um ano mais ou menos nós conseguimos resolver em função do volume
de pessoas que trabalhavam aqui. E, hoje, nós não aceitamos que nenhum
profissional entre sem que ele tenha vínculo com a empresa. A gente pede
a confirmação deste tipo de vínculo, além de reforçar este tipo de questão
nas reuniões mensais que a gente tem com todas as empresas prestadoras
de serviço.
A gente tem uma pessoa, que é o representante operacional, que é a
pessoa que faz a intermediação entre o gerente e os profissionais, além da
gente ter deixado o mínimo de pessoas aqui trabalhando na seguradora.
Antes a gente tinha quase mil pessoas a gente transferiu mais de 70% para
trabalharem nas empresas prestadoras e só fiaram pessoas que fossem
essenciais ao negócio.

Não conformidade encontrada
Funcionários da seguradora com jornada de trabalho em desacordo com a CLT
– Consolidação das Leis Trabalhistas.
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Risco envolvido
Legal

em

decorrência

de

processos

trabalhistas

requerendo

vínculo

empregatício.
Plano de Ação
Então, totalmente resolvida ela não foi. Esse é um dos casos correlacionado
com o que a gente já falou, que a gente precisa de um sistema que está
sendo desenvolvido pela área de tecnologia. Por que? Porque a gente faz o
acompanhamento periódico, a gente emite relatório a partir do SIGA, que é
um sistema, só que é um trabalho muito detalhado, a gente tem quase
quinhentos funcionários, para a gente ver os horários de entrada, saída,
intervalo de almoço, intervalo entre a saída e o retorno dele a empresa. É
um detalhamento bastante grande e o controle dele hoje é feito em Excell.
Então não dá para a gente manter uma funcionária específica para fazer
este tipo de trabalho, nem acho que cabe. Então a gente pediu, a gente vem
fazendo de forma manual, mas a gente pediu ao desenvolvimento um
sistema, mas só que já tem quase um ano e a gente ainda não tem este
sistema.

Valor agregado com a solução implantada após ponto de auditoria
1. Diminuição da possibilidade de autuações pela forma inadequada de
tratamento aos prestadores de serviço.

E8 – Agente de Compliance
Não conformidade encontrada
Inexistência de alinhamento do Agente de Compliance com os gestores de TI,
no sentido de avaliar os riscos de TI.
Risco envolvido
Operacional pela possibilidade de implantação de controles ineficazes que não
mitigassem os riscos nos processos de TI.
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Plano de Ação
Atualmente, o gestor é o principal foco da avaliação do risco. Ele sempre faz
a avaliação do controle, os testes são feitos com eles, as evidências são
eles que dão e a parte de risco eles avaliam junto conosco, os Agentes de
Compliance. Inclusive, esta responsabilidade é mútua, no momento que
eles assinam junto com os Agentes de Compliance o Inventário de Risco,
onde estão as avaliações.

Valor agregado com a solução implantada após ponto de auditoria
1. Comprometimento

dos

gestores

de

TI

quanto

aos

controles

implementados;
2. Controles mais eficazes.
Não conformidade encontrada
Avaliação apenas dos riscos referentes à SOX, o que contrariava a Circular
SUSEP 249, que diz que tem que ter toda a parte de controle em todos os
processos.
Risco envolvido
Operacional pela possibilidade inexistência de controles que mitigassem os
riscos nos processos de TI.
Plano de Ação
Depois deste ponto de auditoria, o plano de ação para o Agente de
Compliance para poder mitigar este risco que a auditoria apontou, foi um
projeto de aumento de escopo no tratamento de risco, onde o ponto focal foi
o COBIT e estamos tentando abranger o COBIT em seus 210 objetivos de
controle. É um trabalho que não é de um dia para o outro, mas o projeto
está sendo tocado. Hoje, dos 210 objetivos de controle, já estão sendo
identificados e avaliados a base de 77 objetivos de controle.

Valor agregado com a solução implantada após ponto de auditoria
1. Implantação de controles em quase a totalidade dos processos de TI.
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Não conformidade encontrada
As não conformidades apontadas nos relatórios de auditoria, não estavam
sendo acompanhadas e nem incluídas no IRC – Inventário de Risco e
Compliance.
Risco envolvido
Operacional pela possibilidade inexistência de controles que mitigassem os
riscos nos processos de TI.
Plano de Ação
Mais uma vez, depois do ponto de auditoria, nós passamos a tratar os
riscos. Mesmo quando a auditoria é feita e o risco é apontado, existe uma
avaliação daquele risco se ele é importante ou não para aquele momento
ser avaliado no Inventário de Risco, que é o nosso instrumento de trabalho.

Valor agregado com a solução implantada após ponto de auditoria
1. Possibilidade de acompanhamento pelos executivos de TI e das áreas
de Controles Internos e Auditoria da efetividade dos controles.

5.5 RESUMO DOS RESULTADOS

Com os resultados obtidos na pesquisa que englobaram, entre outros, a
caracterização da auditoria interna na empresa pesquisada, a qual se levantou as
práticas adotadas pela auditoria de sistemas, demonstra-se que a Inspetoria Geral,
como auditoria interna, segue as normas do IIA (Anexo A) ISACA (página 50) com a
correlação especificada no Quadro 14. Observa-se que todos os padrões ISACA
foram contemplados.
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Quadro 14 – Correlação práticas exercidas na Seguradora com as Normas IIA e
Padrões da ISACA para Auditoria de Sistemas
Itens abordados

Norma IIA correspondente

Padrões ISACA

Estrutura Departamental, Visão e
Missão
Regras de Conduta

1000, 2000 e 2130

S1, S2 e S6

1100, 1110, 1120, 1130, 1200,
1210, 1220 e 1230
2010, 2020, 2030, 2100, 2110,
2120
2010, 2020, 2030, 2100, 2110, 2120

S2, S3 e S4

Planejamento Estratégico
Fases
do
Processo
de
Auditoria/Inspeção
Serviços de Consultoria Prestados
pela Inspetoria Geral
Informação e Comunicação
Programa de Garantia da Qualidade e
Melhoria

S5 e S10

1000.C1, 1000.C1.2

S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12,
S13, S14 e S15
S13

2040, 2050 e 2060

S9

1300, 1310, 1311, 1312, 1320, 1330
e 1340

-

A área de TIC da seguradora pesquisada, por meio da governança de TI,
segue as normas internas da organização a qual está inserida e as definidas pelos
órgãos regulamentadores, principalmente, no que se refere a controles, cumprindo a
Circular SUSEP 249, e as seções 302 e 404 da lei Sarbannes&Oxley, o que foi
identificado quando da caracterização da governança de TI.

Essas normas e

regulamentações são parte integrante da relação entre a auditoria de sistemas e a
governança de TI. A auditoria cumpre seu papel de auditar as normas da TIC
definidas pela governança de TI, no que tange processos de TIC e seus controles, e
a governança de TI, por sua vez, cumpre verificar sistematicamente a adoção e o
cumprimento dos procedimentos definidos e os controles associados. O que vem
garantindo que a seguradora estudada esteja em compliance, e os processos e
controles da TIC estejam em melhoria contínua, observando sempre os riscos aos
quais a seguradora esta exposta.

Portanto, há evidências que a auditoria de sistema da seguradora
estudada, A auditoria de sistemas:
 segue as normas de auditoria de acordo com os padrões internacionais
do IIA e ISACA, fato que afirma a suposição da pesquisa que: Quanto
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mais efetivas as práticas da auditoria de sistemas maior a contribuição
da auditoria à governança de TI;
 audita as normas estabelecidas pela governança de TI (processos de
TI e seus controle) e agrega valor, o que foi demonstrado pelas
entrevistas

(roteiro

semiestruturado

e

feedbacks

das

auditoria

realizadas com os entrevistados anteriormente a pesquisa);
 exerce consultorias eventuais, quando solicitada, fortalecendo os
controle;
 direciona à governança de TI a seguir as normas internas e externas
(SUSEP e Lei Sarbannes&Oxley, e etc.);
 promoveu modelos de referências como COBIT, ITIL, ISO27002 e
PMBOK).

E que ela contribui para governança de TI:
 na revisão dos processos;
 nos controles implementados;
 na mitigação de riscos operacionais, financeiros, legais e de imagem;
 no fortalecimento de risco;
 na melhoria de qualidade dos produtos desenvolvidos pela TI, com
maior alinhamento entre negócio e TI;
 propicia maior retenção do conhecimento.

Na percepção dos auditados, a auditoria de sistemas torna os processos e
controles de TI mais eficientes. Os auditores estão em conformidade com a ética,
normas e melhores práticas internacionais, são capacitados e conseguem auditar
sem perder a independência e a objetividade.

141

Contudo, existem pontos na relação da auditoria de sistemas com a
governança de TI que precisam ser desenvolvidos:
 estudo da relação de custos de implementação do controle e seu
benefício;
 maior atuação da auditoria de sistema como consultoria;
 maior integração dos auditores operacionais com a auditoria de
sistemas.
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5.6 CONCLUSÃO

O objetivo desta pesquisa foi analisar a contribuição da auditoria de
sistemas de informação para a governança de TI em uma seguradora por meio de
abordagem qualitativa. As evidências foram coletadas por entrevistas semiestruturadas e análise documental. Para o tratamento das narrativas, utilizou-se o
método de análise de conteúdo.

Ressalta-se que na pesquisa apresentada as especificidades do
caso são importantes para o resultado, assim como, o fato da pesquisadora fazer
parte da auditora de sistemas da seguradora estudada, que possibilita um viés forte
aos resultados encontrados.

Entendeu-se que esse objetivo foi alcançado na medida em que a
auditoria de sistemas contribui para que os processos da TIC sejam revistos e
controles sejam implementados, mitigando os riscos operacionais, financeiros e de
imagem, e fortalecendo o gerenciamento de risco. Ao mesmo tempo, os
entrevistados entendem que o papel da auditoria de sistemas é apontar as não
conformidades e sugerir melhorias que contribuam para que a organização esteja
aderente as suas políticas e normas, as regulamentações externas e as leis as quais
estão sujeita.
Há evidências que o papel que a auditoria de sistemas vem
realizando na seguradora estudada seja auditando as normas internas estabelecidas
pela governança de TI, no que tange aos processos de TIC e seus controles, quanto
nas consultorias eventuais, direciona a governança de TI a seguir as normas
internas da organização e cumprir as regulamentações externas de controle,
principalmente a Circular SUSEP 249 e a lei Sarbannes&Oxley, entre outras,
As práticas adotadas pela auditoria de sistemas estão dentro dos
padrões internacionais, o que sugere que, quanto mais efetivas essas práticas,
maior é a colaboração da auditoria de sistemas para que os controles da TIC sejam
eficientes. O que se completa com o citado no Sumário Executivo do Guia Prático do
IPPF do IIA que diz que as organizações que usam a auditoria interna com eficácia
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estão mais preparadas para identificar riscos do negócio e ineficiências nos
processos e sistemas, de realizar ações corretivas apropriadas e, basicamente, dar
suporte à melhoria constante.
Dentre as diversas contribuições da auditoria à governança de TI,
apurada com a pesquisa, tanto nas questões apresentadas no roteiro semiestruturado, como nas questões referentes as não conformidades encontradas em
auditorias, as quais os entrevistaram participaram anteriormente, destaca-se o
estabelecimento de um forte ambiente e sistema de controles internos impulsionado
pelas auditorias de sistemas realizadas, o que contribui não são para a governança
de TI, mas para o crescimento de toda a organização. A consciência da importância
do gerenciamento de risco, controle e governança de TI é unanimidade, e os
entrevistados acreditam que a auditoria propicia a eficácia desses itens dentro da TI,
utilizando abordagem sistemática e disciplinada como vem sendo realizada nas
auditorias. Além de ter promovido modelos de referências internacionais como
COBIT, ITIL, ISO 27002 e PMBOK. Como pontos específicos que foram
evidenciados nas entrevistas, em relação às auditorias realizadas, destacam-se:
melhoria de qualidade nos produtos desenvolvidos pela TI, com maior possibilidade
de alinhamento com os objetivos de negócio e diminuição dos custos de
desenvolvimento; facilidade no acompanhamento dos projetos pelos executivos;
retenção do conhecimento tácito com maior aderência na utilização da metodologia
de desenvolvimento de sistemas; redução da possibilidade de autuações trabalhista
pelo Ministério do Trabalho; implantação de maior número de controle e revisão da
efetividade dos controles existentes.
Os entrevistados consideram que seus processos e controles se
tornam mais eficientes e que os auditores de sistemas demonstram conformidade
com a ética, normas e melhores práticas internacionais e estão capacitados e
conseguem este perfil sem perder a independência e a objetividade. Assim,
evidenciando que o cumprimento dos padrões é um fator fundamental na
capacidade da auditoria de sistemas em agregar valor ao processo de governança
de TI, além de aumentar a confiança nos auditados.
Como existe parceria entre as áreas de auditoria de sistemas e
governança de TI, onde as deficiências e os controles necessários são tratados em
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conjunto, com uma grande sinergia, sugere que a contribuição seja facilitada. Além
disso, a estrutura organizacional, cuja auditoria está subordinada diretamente ao
Conselho Administrativo, também, influencia e proporciona uma significância e
respeito da auditoria na seguradora estudada

Não obstante, existem pontos negativos na relação da auditoria de
sistemas com a governança de TI que precisam ser desenvolvidos como a
contribuição maior da auditoria de sistemas em relação ao custo de implementação
de um controle versus o seu benefício e a atuação da auditoria de sistemas como
consultoria de uma forma mais abrangente. Atualmente, a auditoria de sistemas só
atua como consultoria quando solicitada.

Uma questão que, também, observou-se com a pesquisa, é que os
auditores operacionais muitas vezes recorrem à governança de TI, mas sem ter a
propriedade técnica adequada para indagá-los.

Algumas limitações podem ter influenciado a pesquisa, uma por se
tratar de uma pesquisa qualitativa e que foi utilizado um único caso, o que não
permitirá generalizações estatísticas, outra é que a pesquisadora é membro da
auditoria de sistemas e pode ter inibido algumas observações mais contundentes.

Como proposições de pesquisas futuras sugere-se:

1. As auditorias operacionais devem ser realizadas sempre em conjunto com a
auditoria de sistemas, e quais as contribuições da auditoria de sistemas com a
auditoria operacional?

2. Até que ponto a auditoria de sistemas pode atuar como consultoria de TI, sem
comprometer sua independência?
3. A contribuição da auditoria de sistema em outras instituições do setor segurador.
4. A contribuição da auditoria de sistema em outras indústrias – caso múltiplo.
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APÊNDICE A – Questões Preliminares

QP1

Em qual área você trabalha dentro da Governança de TI ou da TI?

QP2

Qual o seu cargo TI?

QP3

Quantos anos você tem de experiência na TI? E, nesta área?

QP4

TI: ---------Governança de TI: ---------Qual o seu nível de escolaridade?
( ) Mestrado ( ) Pós- graduação ( ) Ensino Superior ( ) Ensino Médio

QP5

Você possui algumas das certificações abaixo?
( ) ITIL ( ) COBIT ( ) Gerencia de Projetos - PMP ( ) Segurança da Informação

QP6

Quantas vezes você já foi auditado?
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APÊNDICE B – Roteiro semi-estruturado para entrevista

Processo da Auditoria de Sistemas de Informações
P1
Para você é claro o propósito da atividade da auditoria de sistemas ?

Recursos Humanos da Auditoria de Sistemas de Informação
P2
Como você vê a qualidade da relação entre os auditores de sistemas e as áreas
auditadas?

Alcance do Trabalho da Auditoria de Sistemas de Informação
P3
Os trabalhos de auditoria possuem orientações de qualidade, ou seja, as
recomendações da auditoria são pertinentes?

Processo e Relatório de Auditoria
P4
Os relatórios de auditoria contribuem para melhorar os processos e controles de TI?

Valor Agregado
P5
No geral você considera que a auditoria é mais punitiva ou colaborativa?

P6

Existe assistência da auditoria para avaliação de riscos?

P7

Existe parceria da auditoria com a governança de TI quanto aos controles de TI?

P8

A auditoria é apta para avaliar os controles internos de TI?

P9

Os trabalhos da auditoria estão alinhados com os objetivos e necessidades da
organização?

P10

A auditoria auxilia a TIC a diminuir os custos?

P11

A auditoria assume o papel de consultoria em algumas situações? Considera que este
papel deveria ser maior, menor ou está adequado?

P12

A auditoria gera valor para Governança de TI e TIC? De que forma?

P13

Existe algum aspecto positivo sobre a auditoria de sistema?

P14

Existe algum aspecto negativo sobre a auditoria de sistema?
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ANEXO A – Normas de Atributos e de Desempenho IIA - IPPF
Normas de
Atributos

Tratam das características das organizações e indivíduos que
realizam atividades de auditoria interna

Código

Título

Propósito, Autoridade e
Responsabilidade

1000

1000.C1
Independência e
Objetividade

1100

1110

Independência
Organizacional

Proficiência e Zelo
Profissional Devido

1200

1210

Proficiência

1220

Zelo Profissional

1230

Desenvolvimento
Profissional Contínuo

Programa de Garantia de
Qualidade

1300

1310

Requerimentos do
Programa de Avaliação
da Qualidade e Melhoria

Descrição
O propósito, a autoridade e a responsabilidade
da atividade de auditoria interna devem estar
formalmente definidos em um estatuto de
auditoria interna, consistente com a Definição
de Auditoria Interna, com o Código de Ética e
com as Normas. O executivo chefe de
auditoria deve revisar periodicamente o estatuto
de auditoria interna e submetê-lo à alta
administração e ao conselho para aprovação.
A natureza dos serviços de consultoria deve ser
definida no estatuto de auditoria interna.
A atividade de auditoria interna deve ser
independente e os auditores internos devem
ser objetivos ao executar seus trabalhos.
O executivo chefe de auditoria deve reportar-se a
um nível dentro da organização que permita à
atividade de auditoria interna cumprir suas
responsabilidades. O executivo chefe de auditoria
deve confirmar junto ao conselho, pelo menos
anualmente, a independência organizacional da
atividade de auditoria interna.
Os trabalhos de auditoria devem ser executados
com proficiência e zelo profissional devido.
Os auditores internos devem possuir o
conhecimento,
as
habilidades
e
outras
competências necessárias ao desempenho de
suas responsabilidades individuais. A atividade
de auditoria interna deve possuir, ou obter,
coletivamente o conhecimento, as habilidades
e
outras competências necessárias ao
desempenho de suas responsabilidades.
Os auditores internos devem empregar o zelo e
habilidades esperados de um auditor interno
razoavelmente prudente e competente. O zelo
profissional devido não implica em infalibilidade
Os auditores internos devem aperfeiçoar seus
conhecimentos, habilidades e outras
competências através do desenvolvimento
profissional contínuo.
O
executivo
chefe
de
auditoria
deve
desenvolver e manter um programa de
garantia
de qualidade e melhoria que
compreenda todos os aspectos da atividade de
auditoria interna.
O programa de avaliação da qualidade e
melhoria deve incluir tanto avaliações internas
quanto externas.
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Código

Título

1311

Avaliações Internas

1312

Avaliações Externas

1320

Reporte do Programa de
Avaliação da Qualidade e
Melhoria
Gestão da Atividade de
Auditoria Interna

2000

2010

2020

Planejamento

Comunicação e
Aprovação

2030

Gerenciamento de
Recursos

2040

Políticas e
Procedimentos

2050

Coordenação

Descrição
As avaliações internas devem incluir:
• Monitoramento contínuo do desempenho da
atividade de auditoria interna; e
• Autoavaliações ou avaliações periódicas
realizadas por outras pessoas da organização
com conhecimento suficiente das práticas de
auditoria interna.
As avaliações externas devem ser realizadas
pelo menos uma vez a cada cinco anos, por um
avaliador, ou uma equipe de avaliação,
qualificado e independente, externo à
organização. O executivo chefe de auditoria deve
discutir com o conselho:
• A forma e a frequência da avaliação externa;
• A qualificação e independência do avaliador
externo, ou equipe de avaliação, incluindo
qualquer potencial conflito de interesses.
O executivo chefe de auditoria deve comunicar
os resultados do programa de avaliação da
qualidade e melhoria à alta administração e ao
conselho.
O executivo chefe de auditoria deve gerenciar
eficazmente a atividade de auditoria interna para
assegurar que ela adiciona valor à organização.
O
executivo
chefe
de
auditoria
deve
estabelecer um planejamento baseado em
riscos
para determinar as prioridades da
atividade de auditoria interna, de forma
consistente com as metas da organização.
O executivo chefe de auditoria deve comunicar o
planejamento da atividade de auditoria interna e
os requerimentos de recursos, incluindo
alterações interinas significativas, à alta
administração e ao conselho para revisão e
aprovação. O executivo chefe de auditoria deve
também comunicar o impacto das limitações de
recursos.
O
executivo
chefe
de
auditoria
deve
assegurar que os recursos de auditoria
interna
sejam apropriados,
suficientes
e
eficazmente aplicados para o cumprimento do
planejamento aprovado.
O
executivo
chefe
de
auditoria
deve
estabelecer políticas e procedimentos para
orientar a atividade de auditoria interna.
O executivo chefe de auditoria deveria
compartilhar informações e coordenar atividades
com outros prestadores internos e externos de
serviços de avaliação (assurance) e consultoria
para assegurar que a cobertura apropriada e a
minimização da duplicação de esforços.
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Código

Título

2060

2100

Reporte para a Alta
Administração e o
Conselho

Natureza do Trabalho

2110

Governança

2130

Controle

2120

Gerenciamento de riscos

2200

Planejamento dos
Trabalhos de Auditoria

2300

Execução do Trabalho de
Auditoria

2340

Supervisão do Trabalho
de Auditoria

2400

Comunicação de
Resultados

2500

Monitoração dos
Resultados dos
Trabalhos

Fonte: Adaptado pela pesquisadora do IIA (2012)

Descrição
O executivo chefe de auditoria deve reportar
periodicamente à alta administração e ao
conselho sobre o propósito, a autoridade e a
responsabilidade da atividade de auditoria interna
e o desempenho em relação ao seu
planejamento. Os reportes devem também incluir
a exposição de pontos de riscos significativos e
de controles, incluindo os riscos de fraude, os
assuntos de governança e outros assuntos
necessários
ou
solicitados
pela
alta
administração e pelo conselho.
A atividade de auditoria interna deve avaliar
e contribuir para a melhoria dos processos
de governança, gerenciamento de riscos e
controles,
utilizando
uma
abordagem
sistemática e disciplinada.
A atividade de auditoria interna deve avaliar
e propor recomendações apropriadas para a
melhoria do processo de governança no seu
cumprimento dos seguintes objetivos:
 Promover a ética e os valores apropriados
dentro da organização;
 Assegurar o gerenciamento eficaz do
desempenho organizacional e a prestação
de contas;
 Comunicar as informações relacionadas aos
riscos e aos controles às áreas apropriadas
da organização; e
 Coordenar as atividades e a comunicação
das informações entre o conselho, os
auditores externos e internos e a administração.
A atividade de auditoria interna deve auxiliar a
organização a manter controles efetivos a partir
da avaliação sua eficácia e eficiência e da
promoção de melhorias contínuas.
A atividade de auditoria interna deve avaliar
a eficácia e contribuir para a melhoria dos
processos de gerenciamento de riscos.
Os auditores internos devem desenvolver e
documentar um planejamento para cada trabalho
de auditoria, incluindo os objetivos, o escopo, o
prazo e a alocação de recursos do trabalho.
Os auditores internos devem identificar, analisar,
avaliar e documentar informações suficientes
para cumprir os objetivos do trabalho de
auditoria.
Os trabalhos de auditoria devem
ser
adequadamente supervisionados para assegurar
que os objetivos sejam alcançados, a qualidade
seja assegurada e que a equipe seja
desenvolvida.
Os auditores internos devem comunicar os
resultados dos trabalhos de auditoria.
O executivo chefe
de
auditoria
deve
estabelecer e manter um sistema para
monitorar
a disposição dos resultados
comunicados à administração.
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ANEXO B – CIRCULAR SUSEP 249
CIRCULAR SUSEP Nº 249
o

CIRCULAR SUSEP N 249, de 20 de fevereiro de 2004.
Dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de controles internos nas sociedades
seguradoras, nas sociedades de capitalização e nas entidades abertas de previdência complementar.
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, na forma
o
do disposto no art. 36, alínea "c" do Decreto-Lei n 73, de 21 de novembro de 1966 e considerando o
o
disposto no Processo SUSEP n 15414.000475/2004-43,
R E S O L V E:
o

Art. 1 Determinar que as sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização e as entidades de
previdência complementar aberta implantem controles internos de suas atividades, de seus sistemas
de informações e do cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis.
Parágrafo único. Os controles internos, independentemente do porte da sociedade ou entidade,
devem ser efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas.
o

Art. 2 São de responsabilidade da diretoria da sociedade ou entidade:
I - definir as atividades e os níveis de controle para todos os negócios;
II - estabelecer os objetivos dos mecanismos de controles e seus procedimentos;
III - verificar sistematicamente a adoção e o cumprimento dos procedimentos definidos;
IV – avaliar continuamente os diversos tipos de riscos associados às atividades da sociedade ou
entidade;
V – acompanhar e implementar a política de conformidade de procedimentos, com base na legislação
aplicável, revendo-a semestralmente;
VI – implantar política de prevenção contra fraudes;
VII – implantar política de subscrição de riscos.
o

Art. 3 Os controles internos, cujas disposições devem ser acessíveis a todos os funcionários da
sociedade ou entidade, não poderão deixar de prever:
I - a definição de responsabilidades dentro da sociedade ou entidade;
II - a segregação das atividades atribuídas aos integrantes da sociedade ou entidade;
III - os meios de monitoramento, de forma a identificar potenciais áreas de conflitos, a fim de
minimizá-los;
IV - os meios de identificação e avaliação dos fatores internos e externos que possam afetar ou
contribuir adversamente para a realização dos objetivos da sociedade ou entidade;
V - a existência de canais de comunicação que assegurem aos funcionários, segundo o
correspondente nível de atuação, o acesso às informações consideradas relevantes para o
desempenho de suas tarefas e responsabilidades;
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o

Fls. 2 da CIRCULAR SUSEP N 249, de 20 de fevereiro de 2004.
VI - a definição dos níveis hierárquicos e das respectivas responsabilidades em relação ao conteúdo
das informações;
VII - o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, de forma a avaliar se os objetivos
estão sendo alcançados, se os limites estabelecidos, as leis e os regulamentos aplicáveis estão
sendo cumpridos, bem como assegurar a pronta correção de eventuais desvios;
VIII - a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informação mantidos em
meio eletrônico ou não.
o

§ 1 Os controles internos devem ser periodicamente revisados e atualizados, de forma que sejam a
eles incorporadas medidas relacionadas a novos riscos ou riscos não abordados anteriormente.
o

§ 2 A atividade de auditoria interna deve fazer parte do sistema de controles internos.
o

o

§ 3 A atividade de Auditoria de que trata o § 2 deste artigo, quando não executada por unidade
especifica da própria sociedade ou entidade ou de sociedade ou entidade integrante do mesmo
conglomerado financeiro, poderá ser exercida por auditor independente, desde que não seja aquele
responsável pela auditoria das demonstrações financeiras.
o

§ 4 No caso da atividade de auditoria interna ser exercida por unidade própria, esta deverá estar
diretamente subordinada ao conselho de administração ou, na falta deste, à diretoria da sociedade ou
entidade.
o

§ 5 No caso de ser a atividade de auditoria interna exercida segundo a faculdade estabelecida no §
o
3 deste artigo, deverá o responsável por sua execução reportar-se diretamente ao conselho de
administração ou, na falta deste, à diretoria da sociedade ou entidade.
o

Art. 4 O acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de controles
internos deve ser objeto de relatórios emitidos com a periodicidade mínima de 6 (seis) meses, deles
contendo necessariamente:
I - as conclusões dos exames efetuados;
II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento do respectivo
cronograma de saneamento;
III - a manifestação dos responsáveis pela áreas onde foram, anteriormente, verificadas as
deficiências e indicação das medidas efetivamente adotadas para saná-las.
Parágrafo único. As conclusões, recomendações e manifestação a que se referem os incisos I, II e III
deste artigo devem ser submetidas ao conselho de administração ou, na falta deste, à diretoria, bem
como à auditoria externa, sendo necessário que seus registros sejam mantidos à disposição da
SUSEP pelo prazo de 5 (cinco) anos.
o

Art. 5 É de incumbência da diretoria da sociedade ou entidade, além das responsabilidades
o
enumeradas no art. 2 desta Circular, a promoção de elevados padrões éticos e de integridade e de
cultura organizacional que demonstre e enfatize, a todos os funcionários, a importância dos controles
internos e o papel de cada um deles no processo.
o

Art. 6 . O sistema de controles internos deverá estar implementado até 31/12/2004, com a
observância do seguinte cronograma:
o

Fls. 3 da CIRCULAR SUSEP N 249, de 20 de fevereiro de 2004.
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o

o

I - Definição dos mecanismos internos, conforme disposto no artigo 2 , incisos I e II, e no artigo 3 ,
incisos I e II desta Circular – até 30.06.2004;
II - Definição e disponibilização dos procedimentos pertinentes, conforme disposto nos incisos III, IV,
o
o
V, VI e VII do artigo 2 e nos incisos III, IV, V, VI VII e VIII do artigo 3 desta Circular - até 31.12.2004.
Parágrafo único. A auditoria externa deverá fazer menção específica, em seus pareceres, à
observância do cronograma estabelecido neste artigo.
o

Art. 7 Poderá ser utilizado sistema integrado de controles internos, com abrangência no
conglomerado, atestado pelos auditores externos, desde que o mesmo atenda aos requisitos
estabelecidos nesta Circular.
o

Art. 8 As informações enviadas à SUSEP, constantes de sistemas informatizados, deverão estar
acompanhadas de declaração assinada por dois diretores, atestando a veracidade e a fidedignidade
das mesmas.
o

Art. 9 As sociedades e entidades deverão indicar, na próxima assembléia geral, reunião do conselho
de administração ou reunião do conselho deliberativo que se seguir à publicação desta Circular, o
nome do diretor responsável pelos controles internos, a contar da data de publicação desta Circular.
Art. 10. Caso os controles internos venham a ser considerados insuficientes, a SUSEP determinará a
adoção de controles adicionais.
Parágrafo Único. Enquanto não forem implementados os controles adicionais descritos no caput, a
sociedade ou entidade poderá ter seus limites de retenção reduzidos, conforme norma específica a
ser editada.
Art. 11. Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.
RENÊ GARCIA JUNIOR
Superintendente

