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MATERIAL DE APOIO



Atividades múltiplas da Auditoria Interna exigem novas capacidades 1



Atividades múltiplas da Auditoria Interna exigem novas capacidades 2





Pesquisa sobre cultura das empresas e atraso na inovação no Brasil

 “Questionados sobre os principais fatores impeditivos para
o desenvolvimento da inovação aberta no Brasil, mais da
metade dos participantes (56%) apontou ser a cultura
empresarial. Em segundo lugar, está a burocracia (28%)
e a ausência de entrosamento entre os membros de
uma equipe (25%)”.

 “O desenvolvimento do ecossistema de inovação também
exige uma melhoria social e educativa, de acordo com a
pesquisa. A transformação cultural contabilizou o maior
número de respostas, sendo unanimidade entre 70% dos
entrevistados. Em seguida está a melhor formação
acadêmica dos profissionais (42%) e a redução da
burocracia (40%)”.

Fonte: “Os Desafios da Inovação Aberta no Brasil”, de 24/06 a 12/07/2019, junto a
126 membros de diferentes equipes do coletivo Open Innovation do Brasil.





Contraponto necessário e honesto sobre riscos com a I.A. 1



Contraponto necessário e honesto sobre riscos com a I.A. 2



Em 2033, onde estarão alguns profissionais de hoje?



Para explicitar o propósito/sentido, foco é preciso! 



8 disciplinas do 

COMPORTAMENTO 

HUMANO

Na escalada de capacidades, como mudar o comportamento das pessoas?

Administração

de conflitos

CULTURA ORGANIZACIONAL  =  CRENÇAS / MODELOS MENTAIS / MINDSETS +  VALORES  +  COMPORTAMENTOS / ATITUDES



CÚPULA

GERÊNCIA

processo interno de trabalho

EQUIPE OPERACIONAL

Entendendo o espectro da liderança em três dimensões (3D), na escalada de capacidades

Moral da lealdade
Aparar arestas
Comunicação interna
Exortação retórica

Estrutura de governança
Direcionamento estratégico
Ética da responsabilidade

Orquestração
de talentos
Significado
Ética da
convic-
ção

trabalhadores do conhecimento

propósito

comum

Adaptado de Marcus Buckingham, Harvard

Business Review, março de 2005.

“No jogo de damas, todas as peças são equivalentes e se movem da mesma

maneira; são intercambiáveis. Você precisa planejar e coordenar seus movi-

mentos, certamente, mas todas se movem pelos mesmos caminhos para-

lelos” (Marcus Buckingham, HBR de março de 2005).

“No xadrez, cada tipo de peça se move de modo

diferente (...) Grandes gestores conhecem e

valorizam as aptidões que são singulares em seus
funcionários” (Marcus Buckingham, op. cit.).

futuro

leva-e-traz

detalhar



Entendendo a conduta modal das classes hierárquico-organizacionais



Entendendo a conduta modal das classes hierárquico-organizacionais
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Dilemas de pessoas comuns entre a conformidade e a singularidade

CONFORMIDADE SINGULARIDADE



Realização no fazer, no processo de trabalho da Auditoria Interna



A pedra angular: as relações humanas na Auditoria Interna



 “Os gerentes tendem a tratar os
funcionários mais jovens e os mais velhos
da mesma forma, assumindo que as
necessidades de cada grupo são idênticas.
No entanto, tanto a idade de um profissional
quanto seu tempo de serviço influenciam
suas necessidades” (livre tradução).

 Managers have a tendency to treat younger
and older employees the same, assuming
that the needs of each group are identical.
However, both the age of an employee and
his or her length of service influence the
employee’s needs (ROSEMAN, 1981, p.
38).

Fonte: ROSEMAN, Edward. Managing employee turnover: a positive
approach. New York: AMACOM, 1981. 260p.

Inusitada tendência no mundo corporativo, desde a década de 1980. Como é possível?



Encanto, encontro ou confronto de gerações na Auditoria Interna?





“Choque de gerações” circula nas redes sociais e já preocupa o CFA, inclusive



Comportamento e mudança nos paradigmas de pessoas comuns na Auditoria Interna 



Comportamentos moldados por crenças limitantes (modelos mentais)



Escapar da “velha opinião formada sobre tudo” 



Lideranças “de pé”, inspiradoras de comportamentos na equipe



Liderança inspiradora do CAE e do Auditor Sênior  



Comunicação eficaz do CAE e do Auditor Sênior  



• Sentido é uma experiência material, no ocupar-se com coisas

concretas (“cabeça vazia, oficina do diabo”).

• “Sentido é algo que faz com que a gente tenha uma satisfação ampla

nos contextos da nossa vida” (Andrea Perez, psicóloga positiva).

• “Nós podemos descobrir o significado da vida de três maneiras:

fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou o amor, e

sofrendo” (Viktor E. Frankl, 1905-1997, neuropsiquiatria austríaco

judeu, criador da Logoterapia, autor do livro Em busca de sentido,

1946).

• Encontrar propósito no processo interno de trabalho.

• Amplitude sistêmica na compreensão dos macroprocessos

finalísticos, de governança e de apoio.

• Para Soren A. Kierkegaard, 1813-1855, filósofo existencialista

dinamarquês, somos um “ser angústia” que pode encontrar escape

em 5 estágios: i) estético (sensações prazerosas); ii) ético (ser “do

bem”); iii) religioso 1 (explicação religiosa) ; iv) religioso 2 (“salto na
fé”, para melhor conviver com a angústia); e v) trabalho.

A busca do propósito/sentido na Unidade de Auditoria Interna



Transformar a contribuição dos 
auditores internos governamentais na 
satisfação de gestores, formuladores 
de políticas públicas e da sociedade 

brasileira contribuinte 

Propósito significativo da Auditoria Interna Governamental



Flow e o encanto da possibilidade na Auditoria Interna, dadas as circunstâncias existentes

O psicólogo húngaro Mihaly CsikszentMihalyi

(1934-), criador do conceito psicológico de

fluxo (flow) como um estado mental, uma

maneira como as pessoas vivem sob certas

circunstâncias, caracterizado pelo elevado

nível de foco e de imersão, advoga ser

possível a felicidade a partir de uma saudável

“sensação quase catártica na qual nos

sentimos completamente imersos em

determinada atividade, aliada ao desapego da

noção de tempo e o desligamento da

consciência periférica”.

Para atingir-se o estado de flow, faz-se

necessário: i) objetivos claros e quais os

passos são necessários para atingi-los; ii)

feedback imediato para cada ação; e iii)

equilíbrio entre os desafios e metas e as

capacidades de que está realizando as

tarefas.



Acreditar em si e no que realiza a 3ª linha em sua organização



Inteligência emocional: motivação, otimismo, autoconhecimento, desafios e autocontrole



A realização é uma jornada, uma escalada, um caminho ... 



Sem angústia pela velocidade no avançar em capacidades!



Conheça o “Gestão em Gotas”, nas redes sociais! Bom proveito! 



Muito obrigado!                                                                                Inscreva-se no Canal Gestão em Gotas



Conheça a ACADEMIA DE LÍDERES E GESTÃO! 


