
Auditoria Participativa 



Instituto dos Auditores Internos do 

Brasil 

•Fundado em 20/11/1960; 

•É filiado ao IIA Global (média 200 países); 

•IIA Brasil tem cerca de 4.000 associados; 

•Realiza exames para certificação internacional; 

•É uma organização sem fins lucrativos; 

•Diretores e Conselheiros são voluntários; 

•É o 5º maior Instituto de Auditoria do mundo; 

 



Definição de Auditoria - IIA 

"A auditoria interna é uma atividade independente e 

objetiva de avaliação (assurance) e de consultoria, 

desenhada para adicionar valor e melhorar as 

operações de uma organização.  Ela auxilia uma 

organização a realizar seus objetivos a partir da 

aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada 

para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de 

gerenciamento de riscos, controle e governança." 

 



Conceito do Tribunal de Contas da União 



Auditoria em 3 Gerações: 

•1º Conformidade (certo ou errado); 

•2º Conceitos de Economicidade; 

•3º Auditoria Participativa (em desenvolvimento). 
 



Auditoria Participativa 

O que é ? 

 

➢ É a ação de controle desenvolvida, em todas ou algumas 

de suas etapas, com a participação da sociedade civil 

organizada, sob a coordenação do órgão de controle. 

 

➢ A auditoria participativa serve para auditar, fiscalizar ou 

avaliar atividades ou projetos governamentais que 

possuem  considerável impacto na sociedade, e sobre os 

quais a sociedade possua  conhecimento ou capacidade 

de produzir informações. 
 



 

Auditoria Participativa 

 

1) Órgão Responsável: Secretaria de Controle Interno da    

Presidência da República do Brasil 

 

2) Projeto Selecionado: COPA DO MUNDO FIFA 2014 

 

3) Abordagem: Impactos Sociais nas 12 cidades-sede 

 

Obs: Outros órgãos de controle fizeram auditorias 

tradicionais (orçamentária, financeira, operacional etc) 

 



 

Auditoria Participativa 

 

Pressupostos essenciais 

 

 

◦Preservação da técnica de auditoria; 

◦Preservação da independência do auditor; 

◦Formação da Equipe (estáveis) e 

◦Participação da sociedade (consumidor) 
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Avanços pretendidos 

 

◦Inserir a sociedade (clientes) como partícipe do trabalho; 

◦Prover atenção às percepções objetivas; 

◦Captar aspectos técnicos tradicionais e impactos sociais 

vivenciados; 

◦Evidenciar tecnicamente estes impactos; e 

◦Permitir que a sociedade (clientes) se aproprie dos 

resultados do trabalho, como estratégia de impulsionar seus 

efeitos e soluções 
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  Equipe 

 

➢ 1) Auditores: Secretaria de Controle Interno da Presidência da 

República 

➢ 2) Sociedade: Comitês Populares da Copa do Mundo 2014, 

distribuídos entre as doze cidades-sede onde ocorreram os 

jogos 

 

➢ Comitês Populares 

➢ Os Comitês são movimentos independentes formados por 

cidadãos voluntários que se reúnem periodicamente para 

identificar a ocorrência de violações de direitos vinculadas às 

obras da Copa, buscando amenizar impactos e cobrar ações 

compensatórias das autoridades públicas responsáveis. 
 



 

Auditoria Participativa 

 Objetivo 

 

 

Identificar, a partir da percepção do controle popular e 

aplicando técnicas de auditoria, tais como a inspeção 

física, a entrevista e o exame documental, pontos críticos 

nos projetos, nas licenças ambientais, nas 

desapropriações e em outros aspectos técnicos e sociais 

que possam representar entraves aos empreendimentos 

e riscos às populações atingidas pelos mesmos. 
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 Análise dos riscos 

 

1)Defesa de interesses pessoais de algumas lideranças em 

detrimento do coletivo; 

2)Criação de falsas expectativas na sociedade atingida; 

3)Vinculação de Auditores a manifestações e protestos; 

4)Afastamento das Técnicas de Auditoria; 

5)Necessidade de realização de trabalhos em horários não 

habituais; 

6)Intempestividade das verificações com ausências de 

evidências; 

7)Denúncias improcedentes; 

8)Retrabalho (sobreposição de atividades de controle); 

9)Impacto na imprensa e meios de comunicação. 
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Etapas do Trabalho 

 

➢ 1) Planejamento dos trabalhos: 

 Análise dos créditos inseridos na Lei Orçamentária Anual; 

 Pesquisa de informações junto aos sítios eletrônicos 

oficiais dos órgãos envolvidos ( financiamento dos 

empreendimentos, andamento de obras etc.); e 

 Pesquisa na internet e na imprensa especializada acerca 

dos impactos sociais decorrentes das obras da Copa. 
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➢ 2) Reunião de abertura: 

 

Integrantes do Comitê apresentam suas percepções 

relativas aos impactos sociais e possíveis violações de 

direitos referentes às obras da Copa. 
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 3) Trabalho de campo - Evidenciação: 

 Visitas às localidades onde ocorrem as violações 

relatadas pelo comitê (registros fotográficos); 

 Entrevistas com pessoas atingidas; 

 Visita às obras denunciadas; e 

 Exame de documentos entregues pelo Comitê. 
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 4) Reunião de encerramento: 

 Apresentação do conjunto de procedimentos adotados; 

 Apresentação de uma visão geral do que pode ser 

comprovado; 

 Enumeração dos principais problemas relatados e 

verificados; 

 Coleta de outras documentações comprobatórias; 

 Recebimento de sugestões para encaminhamento de 

demandas técnicas e sociais; e 

 Orientações à sociedade para fundamentação das 

situações apresentadas. 
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 5) Elaboração do Relatório: 

 Descrição das atividades realizadas em campo; 

 Transcrição das demandas sociais referentes à questões 

técnicas e/ou violações de direitos; 

 Evidenciação das situações relatadas; 

 Encaminhamentos aos órgãos competentes pelas 

matérias verificadas em cada localidade; e 

 Criação de Anexo específico (responsabilidade da 

sociedade/cliente) 
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 Natal / RN 

 

➢ 1) Possíveis violações de direitos: 

a) Direito à Moradia; 

b) Acesso à informação. 
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 Belo Horizonte / MG 

 

➢ 1) Possíveis violações de direitos: 

a) Trabalho; 

b) Acesso à informação. 
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Porto Alegre / RS 

 

➢ 1) Possíveis violações de direitos: 

a) Moradia; 

b) Trabalho 

c) Acesso à informação. 
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Encaminhamentos 

 

1) Comitês Populares da Copa; 

2) Controladoria-Geral da União; 

3) Ministério das Cidades; 

4) Ministério do Esporte; 

5) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

6) Ministério do Trabalho e Emprego; 

7) Secretaria Nacional de Articulação Social. 

8) Outros 
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 Imprensa e Veículos de Comunicação 
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 Imprensa e Veículos de Comunicação 
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 Imprensa e Veículos de Comunicação 
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 Reunião Técnica sobre Auditoria Participativa 

IIA Global - Altamonte Springs – Flórida – EUA (Abril 2013) 
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Os  relatórios das Auditorias Participativas realizadas nas 12 

cidades-sede da Copa do Mundo Fifa 2014 encontram-se 

disponíveis, na íntegra, no sítio da Secretaria - Geral da 

Presidência da República. 

 

(https://sistema2.planalto.gov.br/semac/Lei_Acesso_Informa

cao_cons/Lei_Acesso_Informacao_cons.php). 
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Obrigado! 

 
André Marini 

Presidente do Instituto dos Auditores Internos do Brasil 
 

 

 

andre.marini@iiabrasil.org.br 

presidente@iiabrasil.org.br 
 


