
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO “ROOT CAUSE ANALYSIS” 

Para  fins  de  atendimento  ao  quanto  disposto  no  Ato  Nº  90/2016,  item  “f”,  o  servidor
participante  de  evento  externo  apoiado  pelo  TCE/BA,  Ricardo  Oliveira  Franca  Rocha,
apresenta o Relatório de Participação no curso “Root Cause Analysis”.

O  curso  Root  Cause  Analysis  ocorreu  nos  dias  04,  06  e  08  de  outubro  de  2021,  na
modalidade virtual e é oferecido pela Canadian Audit and Accountability Foundation, entidade
sem fins lucrativos composta por ex-auditores governamentais e por auditores cedidos da
Office of the Auditor General, entidade de fiscalização superior do Canadá.

O objetivo geral do curso foi apresentar o conhecimento e competências básicas para que os
participantes compreendam e utilizem a análise de causa raiz e apliquem as técnicas para
identificar as causas subjacentes das deficiências observadas em auditorias.

O curso foi ministrado pelos auditores John Affleck e Martin Ruben e incluiu explanações
teóricas  do  conteúdo,  exercícios  interativos  e  sessões  de  trabalhos  em  grupo  para
discussões e  análise  de casos.  Os participantes  também apresentaram os resultados de
suas discussões em grupos.

No primeiro dia do evento, com duração de cinco horas, os participantes foram introduzidos à
análise de causa raiz, os conceitos e terminologia aplicáveis, a aplicação da análise de causa
raiz no processo de auditoria e as principais categorias de causas raízes possíveis.

A definição de análise de causa raiz extraída da Sociedade Americana de Qualidade é a
seguinte: “um termo coletivo que descreve uma ampla gama de abordagens, ferramentas e
técnicas utilizadas para descobrir a causa dos problemas”.

Entre o conteúdo apresentado no primeiro dia, vale destacar o quadro que foi apresentado,
contendo  as  principais  categorias  de  potenciais  causas  dos  achados  de  auditoria  e  as
possíveis fontes de evidências dessas causas. O conhecimento dessas categorias de causas
é muito relevante para os profissionais de auditoria, os quais devem aplicar o julgamento
profissional e as técnicas ensinadas ao longo do curso, a fim de determinar qual(is) causa(s)
é(são) determinante(s) para o problema encontrado.

As  sete  principais  categorias  de  causas  são:  autoridade,  processo  e  planejamento,
fiscalização e avaliação de desempenho, pessoas, ativos, implementação e cultura. As três
primeiras  categorias  são  relacionadas a  questões  ligadas  à  governança  e  as  categorias
pessoas, ativos e implementação são relacionadas a questões ligadas a operações. Por sua
vez, a categoria cultura, isto é, a cultura organizacional, envolve todas as demais categorias. 

O quadro abaixo ilustra algumas das possíveis causas de problemas relacionados a cada
uma das sete categorias supracitadas:



Categoria Principal Causas Possíveis Fontes de evidências

Cultura
(categoria dominante)

- Tom inconsistente ou 
inadequado no topo;

- Nenhuma política que defina 
os comportamentos esperados

- Mensagens, atas e outras comunicações da 
organização;

- Políticas e diretrizes;

Autoridade
(categoria relacionada à 
governança)

- Autoridade pelo programa, 
atividade ou função ausente;

- Vários órgãos ou entidades 
têm autoridades concorrentes;

- Legislação;

- Atos administrativos;

- Políticas e diretrizes;

Processo e planejamento
(categoria relacionada à 
governança)

- Regras e processos, inclusive 
o da tomada de decisão não é 
bem estabelecido ou não é 
claro o suficiente;

- Planejamento Estratégico;

- Guias e manuais de procedimentos 
operacionais;

- Riscos e controles mapeados;

Fiscalização e avaliação 
de desempenho
(categoria relacionada à 
governança)

- Órgãos e autoridades de 
fiscalização não desempenham
as funções designadas;

- Disponibilidade da informação e relatórios de 
desempenho;

- Indicadores de desempenho;

Implementação (categoria 
relacionada às operações)

- Bens, pessoas e 
planejamento não são 
utilizados uniformemente para 
implementar uma atividade;

- Tecnologia e ferramentas;

- Gerenciamento de projetos;

- Cronograma de uso dos recursos (pessoas e 
bens);

Ativos (categoria 
relacionada às operações)

- As competências financeiras e
operacionais necessárias para
utilizar corretamente os bens 
não estão disponíveis;

- Equipamentos;

- Imóveis;

- Tecnologias;

Pessoas (categoria 
relacionada às operações)

- Atribuições e 
responsabilidades dos cargos e
funções não são claras;

- Normas que definem atribuições e 
responsabilidades de cargos;

- Relatórios de supervisão e desempenho de 
funcionários;

No segundo dia, cuja duração foi de quatro horas, foram discutidos os conceitos e espécies
de vieses cognitivos;  a ligação entre a causa raiz e as recomendações de auditoria e  a
técnica dos Cinco Porquês (Five Why’s Technique).



Durante  este  dia,  discutiu-se  como  a  utilização  da  análise  de  causa  raiz  permite  aos
auditores  emitirem  relatórios  de  melhor  qualidade  e  que  fornecem  mais  valor  às
organizações, pois contêm recomendações que contribuem, de fato, para que a organização
auditada utilize seus recursos limitados de modo a solucionar as deficiências identificadas.

Por  fim,  no  terceiro  dia  de  curso,  foram  apresentadas  as  demais  técnicas  discutidas:
Diagrama Espinha de Peixe (ou Diagrama de Ishikawa), Diagrama de Pareto e Mapeamento
Causal. Ademais, discutiu-se quais as aplicações de cada uma delas e quando devem ou
não devem ser utilizadas.

O curso foi muito produtivo e de grande valia para a auditoria, pois a interação entre os
instrutores e participantes,  bem como as discussões em grupo permitiram a retenção do
conhecimento de modo mais efetivo. Outrossim, o conteúdo do curso é muito relevante para
auditores,  pois permite incrementar  a qualidade dos trabalhos de campo,  bem como dos
relatórios de auditoria e papéis de trabalho.

Salvador, 16 de novembro de 2021.
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