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No dia 1º de setembro, o procedimento conjunto para auditoria de registros passou a ser
oficialmente aplicado nas inspeções realizadas pela ABACC e pela Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA). Este procedimento baseia-se no Software for Joint Auditing of Records
(SJAR) desenvolvido pela ABACC.
O procedimento é resultado de uma série de discussões iniciadas quatro anos atrás quando,
em novembro de 2000, a ABACC e a AIEA reuniram-se pela primeira vez com o objetivo de
implementar um sistema de auditoria conjunta de registros de contabilidade para uso durante
as inspeções. Comparando os procedimentos de auditoria até então utilizados por cada uma
das organizações, foi concluído que suas principais diferenças eram a data de encerramento da
auditoria no campo e os formulários de trabalho utilizados. Assim sendo, foram introduzidas
modificações no Software para Auditoria de Registros da ABACC (SARA), por meio do qual se
realizava o procedimento adotado pela ABACC naquela época. Essas alterações estabeleceram
um novo critério de data final para o período de auditoria e permitiram gerar as informações
no formato requerido pela AIEA.
Um ano depois, outra reunião foi realizada em Viena, quando o novo SJAR foi apresentado
pela ABACC e testado pela AIEA em simulações de exercícios baseados nos dados de inspeções
realizadas em instalações brasileiras e argentinas. Novas modificações foram introduzidas pela
ABACC após o teste e, em março de 2002, a ABACC iniciou o uso do SJAR em campo obtendo
resultados positivos. Os testes em campo e as críticas e sugestões apresentadas pelos
inspetores da ABACC, levaram a mais aperfeiçoamentos. Em novembro de 2002, o SJAR foi
apresentado em Viena, incluindo a versão em inglês e inspetores da AIEA novamente
utilizaram o software em exercícios baseados em dados reais de inspeção. No final de 2002, foi
iniciado um período de testes de uso em campo conjuntamente com a AIEA.
Durante o ano de 2003, a ABACC continuou o treinamento de inspetores da AIEA e redigiu o
manual para a utilização do SJAR em espanhol, português e inglês. Em abril de 2004, foram
definidos os últimos detalhes referentes à implementação dos procedimentos conjuntos de
auditoria de registros os quais foram oficialmente aprovados por ambas organizações.

É importante ressaltar que o procedimento conjunto não implica tempo nem esforços
adicionais aos previamente utilizados pelos inspetores, com a vantagem de resultar em uma
economia significativa do tempo total dedicado às auditorias de registros durante as inspeções,
pois ambas organizações passaram a aplicar um procedimento único e similtâneo.
O desenvolvimento desse procedimento conjunto é mais uma iniciativa importante das duas
Agências em sintonia com as diretrizes estabelecidas pelos governos da Argentina e do Brasil,
dentro do espírito do Acordo Quadripartite, no sentido de se coordenarem as atividades
desenvolvidas no âmbito do referido Acordo, evitando-se a duplicação desnecessária dos
esforços de salvaguardas.
Fruto desse trabalho conjunto, foram lançadas as bases para que, num futuro próximo, as duas
organizações alcancem uma condição ótima de trabalho onde se tenha one man-one job na
área de auditoria de registros, abrindo assim, o caminho para a melhoria contínua de outras
atividades de verificação durante as inspeções.

