
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Auditoria Baseada em Risco 
agregando valor ao Setor Público 

Apresentação: 

A Administração Pública apresenta um número gigante de órgãos e entidades e um número ainda maior 
de atividades desenvolvidas por cada um deles. Tendo isso em mente, não é razoável supor que os 
órgãos de auditoria interna ou externa devam ter a mesma atuação em cada um deles.  

A melhor forma de fazer com que a atividade de auditoria seja relevante, esforços sejam economizados, 
o retrabalho seja evitado, é levar em consideração os riscos associados ao objeto.  

Uma abordagem baseada em riscos fará com que a auditoria concentre esforços naquilo que é relevante 
e que mais impacta os objetivos do órgão auditado, é um "olhar para a frente" onde uma auditoria 
centrada nos riscos acrescenta mais valor a uma organização do que uma auditoria centrada apenas nos 
controles. 

Para agregar mais valor aos órgãos e entidades do Setor Público, os auditores devem focar no futuro, 
centrando a sua atenção sobre os riscos, ficando a auditoria mais orientada para cobrir toda a amplitude 
dos aspectos que interessam à gestão. 

O auditor revisará os riscos e testará os mecanismos pelos quais a gestão minimiza esses riscos, ou 
seja, irá testar "quão corretamente os riscos estão sendo gerenciados?", preferencialmente se "os 
controles sobre esses riscos são adequados e eficazes?". 

Este curso é uma ruptura com o “jeito antigo” de fazer auditoria baseada no empirismo; é uma nova 
abordagem para a auditoria, que fará com que as auditorias sejam realizadas de forma impactante. 

Ressaltamos que (i) que as planilhas utilizadas para avaliação do risco inerente e do risco de controle 
serão disponibilizadas aos participantes; e (ii) que o produto final do curso será uma Matriz de 
Planejamento de Auditoria preenchida, já adequada para iniciar um processo real de auditoria. 

Instrutor: Jetro Coutinho Missias 

Bacharel em Administração pela Universidade de Brasília (UnB), pós-graduado em Direito 
Financeiro e Tributário e pós-graduado em Direito Administrativo. Professor de Economia 
e de Contabilidade Pública para concursos públicos. É especialista em gestão de riscos 
e controles internos e Auditor do TCU, órgão no qual seus trabalhos têm sido premiados 
no prêmio Reconhe-Ser, que identifica os destaques no órgão. Atualmente, é responsável 
por uma equipe que fiscaliza R$ 25 bilhões de reais anualmente. É membro dos Grupos 
de Trabalhos de Gestão de Riscos em Processos de Fiscalização do Tribunal (i), de 
Medição de Desempenho do Tribunal de Contas da União (ii) e de melhoria de 
procedimentos internos do TCU (iii) . Representou o Brasil nas missões oficiais do TCU 
para a Turquia (Força Tarefa em Auditoria de Ética), Bulgária e Croácia (Study Visit em 
parceria com o Banco Mundial para conhecer o Sistema de Controle Interno desses 
países) e França (54ª Sessão do Comitê de Governança Pública da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Co-autor do livro Sistema de Controle 
Interno no Brasil e na Europa (ed. Fórum). 



 

 

 

 

 

 

Programa: 

1. Ah, a Auditoria... 
1.1 Auditoria para quê? 
1.2 Finalmente entendendo o que é governança  

2. Objetivos, Riscos e Controles Internos em uma Organização 
2.1 Objetivos Coerentes e Alcançáveis 
2.2 Teoria dos Riscos Aplicada 
2.3 Controles Internos, para que? 

3. Auditoria no Setor Público 
3.1 O fundamento da Auditoria 
3.2 Auditoria Interna no Setor Público: Porque ela não é um “órgão de controle interno” 
3.3 Tribunais de Contas: A Auditoria Externa Colegiada. 
3.4 Avaliando os avaliadores: Normas Internacionais de Auditoria. 
3.5 Fases da Auditoria 
3.6 Modelos, padrões e evolução da Auditoria 
3.7 Estrutura do Setor de Auditoria (pessoas, processos, indicadores, competências) 

4. Riscos na Auditoria  
4.1 Conceitos Básicos 
4.2 Cada um na sua: Gestão de Riscos x Auditoria Baseada em Riscos x Planejamento Anual Baseado em 
Riscos 
4.3 Objetivo da Auditoria Baseada em Riscos 
4.4 Risco Inerente e Risco de Controle: Mais importante do que saber a definição é saber como avaliar. 
4.5 Riscos de negócio da organização x Riscos do Objeto x Risco da Auditoria 
4.6 Processo de Auditoria 

5. Realizando uma Auditoria Baseada em Riscos na Prática 
5.1 Identificando os riscos do objeto da auditoria 
5.2 Construindo a matriz de risco e avaliando o risco inerente 
5.3 Avaliando o nível de confiança do Controle e Determinando o risco 
5.4 Decisões sobre riscos residuais 
5.5 Escopo de Auditoria 
5.6 Elaborando a Matriz de Planejamento 

 

Público Alvo: auditores de órgãos de Auditoria Interna (controladorias, Secretarias de Auditoria Interna, etc..), 
auditores de Tribunais de Contas e demais servidores que atuam com atividades de fiscalização. 

Benefícios para os Participantes: ser capaz de compreender e aplicar os conceitos de uma Auditoria baseada 
em Avaliação de Riscos, de forma a tornar a atuação dos auditores mais relevante, impactante e assertiva. 

Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública 
(IBGP). 

 

Carga Horária: 24 horas 
 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

Para mais informações, acesse: 

 

Curso Auditoria Baseada em Risco 

Agregando Valor ao Setor Público 

http://www.ibgp.com/ly/graaudbriscos
http://www.ibgp.com/ly/graaudbriscos

