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Breve sinopse do GRUPO ASCENDUM

2

-

Luis Almeida

XXI Conferência Anual do IPAI

3

-

Luis Almeida

I

20 Novembro 2014

XXI Conferência Anual do IPAI

I

20 Novembro 2014

 É um grupo privado, totalmente detido por nacionais
 Tem o seu centro de decisão e controlo em Portugal
 Número de trabalhadores

1.348

 Volume de negócios consolidado
 EBITDA
 Portefólio de produtos
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560 M€
54 M€
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Breve resenha histórica do crescimento do Grupo

1959

2014

1959
Fundação empresa
 Portugal
 Centralização
operações
 Veículos

Década 80
 Portugal
 Descentralização
das operações
 Veículos
 Eq. Construção

1970
 Portugal
 Centralização
operações
 Veículos
 Eq. Construção
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2004
 Portugal + Espanha
+ Estados Unidos
 Veículos
 Eq. Construção
 Inicio da
operação nos
Estados Unidos

Década 90
 Portugal
 Centralização das
funções chave
 Veículos
 Eq. Construção
 Inicio da
internacionalização Espanha

2011
 Portugal + Espanha +
Estados Unidos +
Turquia + México
 Veículos
 Eq. Construção
 Inicio da operação
no México

2010
 Portugal +
Espanha + Estados
Unidos + Turquia
 Veículos
 Eq. Construção
 Inicio da
operação no
Turquia

2014
Auditoria
Corporativa

2013
 Portugal + Espanha +
Estados Unidos +
Turquia + México +
Europa Central
 Veículos
 Eq. Construção
 Inicio da operação
na Europa Central
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PRIMEIRA LIÇÃO
CONTROLO INTERNO
DIFERENTES…

E AUDITORIA INTERNA, SÃO COISAS

…AINDA QUE EMANEM DA MESMA REALIDADE!

6

-

Luis Almeida

XXI Conferência Anual do IPAI

I

20 Novembro 2014

SEGUNDA LIÇÃO
A AUDITORIA INTERNA (DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA)
TEM EMANAR DE UMA NECESSIDADE SENTIDA PELA ORGANIZAÇÃO,
DEVE ESTAR AJUSTADA E ALINHADA COM A VISÃO DA GESTÃO,
TEM QUE CONSTRUIR O SEU CAMINHO E GANHAR O SEU PRÓPRIO
ESPAÇO DENTRO DA ORGANIZAÇÃO!
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O Departamento de Auditoria Interna do
Grupo ASCENDUM no contexto atual
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Macro organigrama
Conselho de
Administração
Comissão
Executiva
Funcões Corporativas

Controlo Gestão

Consolidação

Comunicação e
Imagem

Relações
Institucionais

Business
Development
/IT

Auditoria
Interna

Etc…

GEOGRAFIAS
Portugal
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Europa
Central

Turquia

Estados
Unidos

México

Africa
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Processo de estruturação do Departamento de Auditoria Interna

Perceção dos objetivos estratégicos do grupo
Perceção das expetativas da gestão face ao controlo interno
e auditoria interna
Identificação dos principais riscos
Visão do departamento de auditoria interna
Missão do departamento de auditoria interna
10
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EXPECTATIVAS DA COMISSÃO EXECUTIVA DO GRUPO ASCENDUM FACE AO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
• Salvaguarda dos ativos;
• Veracidade das operações;
• Qualidade da informação;
• Monitorização da gestão dos riscos;
• Cumprimento das leis e regulamentos (Compliance).
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IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Objetivos estratégicos do grupo
Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3
…
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Principais riscos associados
Risco 1.1.
Risco 1.2.
Risco 1.3.
Risco 2.1.
Risco 2.2.
Risco 2.3.
Risco 3.1.
Risco 3.2.
Risco 3.3.
…
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VISÃO DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DO GRUPO ASCENDUM

•

Providenciar uma função de auditoria:

Consistente com as melhores práticas;
Alinhada com a cultura e o ambiente de controlo interno do Grupo;
Independente, na avaliação dos principais riscos da Organização;
Geradora de valor, contribuindo para a melhoria contínua, em
benefício da Organização.

Palavras-chave:
“melhores práticas” / “Alinhamento” / “Riscos” / “Criação de valor”
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MISSÃO DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DO GRUPO ASCENDUM
• Avaliar e monitorizar os riscos associados à atividade das geografias;
• Avaliar e monitorizar o funcionamento dos mecanismos de Controlo

Interno em prática, nas geografias;
• Apoiar as Empresas do Grupo ao nível do compliance ou áreas
correlacionadas ;
• Validar propostas de alteração aos procedimentos de Controlo Interno;
• Emitir relatórios de conclusões com propostas/recomendações de
melhoria de procedimentos.
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Principais ciclos estratégicos do Grupo
• Produção de informação financeira/gestão;
• Compras/contas a pagar;
• Inventários;

• Vendas/contas a receber;
• Investimentos;
• Recursos humanos.

• Sistemas de informação - IT
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Ambiente de Controlo Interno do Grupo:

Auditoria Interna (Centro Corporativo):
- Avaliar e monitorizar riscos;
- Estabelecer as bases gerais do controlo interno;
- Auditoria aos procedimentos de controlo interno;
- Produção de relatórios/recomendações/planos de remediação.

Empresas do Grupo (nível local):
- Criar/implementar/monitorizar o SCI;
- Propor e implementar melhorias e medidas correctivas ao SCI.
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Os desafios atuais para os auditores internos….
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Os ventos da mudança….
A intensidade e o ritmo das mudanças nos negócios
de hoje, está forçando os auditores internos a
pensar, sentir e adaptar-se de forma diferente à
multiplicidade dos risco emergente.
Arthur Piper, Agosto 2014
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Rumo ao novo paradigma da auditoria interna
Alinhar as
expectativas

Melhorar a
qualidade
dessas
capacidades
Aumentar o
leque de
capacidades

Conselheiro
da gestão

Gerador de
melhoramentos

Solucionador de problemas

Guardião da segurança

-Proporciona serviços com um valor
acrescentado e aplica uma estratégia que
ultrapassa a expectativas

-Foco na melhoria dos processos e assegura
segurança, tendo em conta os riscos associados

- Identifica e analisa a origem do problema e
ajuda a sua resolução, mais rápida e eficiente

-Assegurar eficiência e segurança moderada nos
controlos internos da organização
Fonte: Estudo da PwC sobre o estado da auditoria interna - 2014
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Satisfação com a performance da auditoria interna?
Percentagem de Membros do Órgão de Gestão que reportaram que a auditoria interna tem um impacto
significativo na organização:

2013

2014

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

79%

0%

68%

-Neste estudo podemos verificar que
ocorreu um decréscimo de 11% na
perceção do desempenho da auditoria
interna de 2013 para 2014.
-Este decréscimo foi atribuído à falta
de capacidade da auditoria interna em
acompanhar as mudanças nas
organizações, devido a um ambiente
de maior complexidade ao risco e
ainda pelo desalinhamento e/ou falta
de recursos, que não satisfazem os
requisitos/necessidades da
organização.
Fonte: Estudo da PwC sobre o estado da auditoria interna - 2014
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“GAP” ENTRE AS EXPECTATIVAS E O NÍVEL DE RESPOSTA PERCEBIDO PELOS
CLIENTES DA AUDITORIA INTERNA

Alinhamento com a estratégia
100

Expectativa dos CAEs – (Chief Auditor Executive)
90

Espectativa dos administradores não executivos
Espectativa dos administradores executivos

80

Performance percecionada
70

60
50
Fonte: Estudo da PwC sobre o estado da auditoria interna - 2014
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“GAP” ENTRE AS EXPECTATIVAS E O NÍVEL DE RESPOSTA PERCEBIDO PELOS
CLIENTES DA AUDITORIA INTERNA

Foco nos riscos
100

Expectativa dos CAEs – (Chief Auditor Executive)
90

Espectativa dos administradores não executivos
Espectativa dos administradores executivos

80

Performance percecionada
70

60
50
Fonte: Estudo da PwC sobre o estado da auditoria interna - 2014
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A importância da gestão do risco “risk management” nas
organizações
O sucesso do “risk management” no quotidiano de uma empresa traduz-se
pela capacidade de:
• Lidar com a incerteza inerente ao futuro;
• Melhorar a fiabilidade das previsões periódicas;
• Melhorar o processo de decisão.

Aumentando assim o poder preditivo da organização, face aos desafios
futuros, e consequentemente a confiança dos “stakeholders”.
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O sucesso na gestão do risco implica uma atenção muito especial aos

seguintes aspetos, considerados os “10

fatores-chave”:

1. Focar nas questões essenciais;
2. Fomentar a cultura adequada;
3. Clarificar responsabilidades e regras;
4. Utilizar um sistema de recompensas adequado;
5. Focar nos objectivos de negócio;
6. Reconhecer as limitações do processo de avaliação do risco;
7. Colocar os gestores das Empresas no “lugar do condutor”;
8. Exigir informação de gestão integrada, assertiva e fiável;
9. Garantir a aplicação das regras estabelecidas;
10. Alinhar a auditoria interna com o negócio.
Fonte: Marinus de Pooter, Revista Internal Auditor, Abril 2013, 57-61
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1. Focar nas questões essenciais:
Erros comuns
• Excluir das discussões a perspetiva do “cliente”, isto é, não avaliar em
que medida as suas expectativas são salvaguardadas através dos
processos de controlo interno implementados.

Recomendações
• Incluir na análise, a perspetiva de todos os agentes fulcrais ao
funcionamento da Organização;
• Adotar uma postura realista perante a incerteza das projeções realizadas
(ter sempre presente que o futuro não é algo controlável).
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2. Fomentar a cultura adequada:

Erros comuns
• Dar mais enfoque à responsabilização de culpados em detrimento da
tentativa de aprender com os erros cometidos;
• Criar uma cultura onde o erro é mascarado e a aprendizagem não é
valorizada;

Recomendações

• Clarificar acerca do que a Organização espera dos seus colaboradores;
• Definir claramente quais os comportamentos aceitáveis;
• Promover discussões acerca do nível de controlo interno necessário;

• Promover uma cultura de aprendizagem em detrimento da simples
responsabilização de culpados.
26
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3. Clarificar responsabilidades e regras:
Erros comuns
• Não são claramente definidas as responsabilidades para a obtenção dos
objetivos traçados;
• Confiar cegamente nas políticas e procedimentos e não dar importância
às opiniões dos colaboradores mais experientes.

Recomendações
• Implementar estruturas e regras formais;
• Definir claramente as responsabilidades de cada colaborador e as regras
aplicáveis dentro da Organização;
• Limitar o número de pessoas que podem desenvolver regras, por forma
a minimizar a possibilidade de emissão de regras excessivas,
contraditória e que se sobreponham.
27
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4. Utilizar um sistema de recompensas adequado:
Erros comuns
• Estabelecer objectivos não enquadrados com a realidade;
• Recompensar políticas de excessiva exposição ao risco (através de
bónus, promoções…).

Recomendações

• Adequar as políticas de remuneração ao tipo de objectivos dos
colaboradores;
• A Gestão da Empresa deve seguir uma postura de “lead by example”,
aceitando apenas as compensações que se encontram em linha com a
visão de servir os interesses da Organização a longo-prazo.
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5. Focar nos objetivos de negócio:
Erros comuns
• Os processos de “risk management” da Empresa não estão em linha
com a agenda estratégica da Gestão.

Recomendações
• Deve ser garantido e enfatizado que os objetivos, quer da Gestão da
Empresa, quer dos departamentos de “risk management”, auditoria
interna e/ou controlo interno estão convenientemente alinhados e
visam criar e preservar valor para os stakeholders.
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6. Reconhecer as limitações do processo de avaliação do risco:
Erros comuns
• Considerar que o processo de “risk management” é livre de erros;
• Encarar a análise realizada no âmbito do “risk management” como uma
asserção (confiar sem reservas).

Recomendações
• Garantir que toda a informação relevante para a performance da
Empresa é incluída na análise de risco;
• Questionar a análise realizada e o funcionamento do departamento
numa perspetiva construtiva.
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7. Colocar os gestores das Empresas no “lugar do condutor”:
Erros comuns
• Implementar medidas sem considerar o seu impacto prático no dia-a-dia
dos executantes.

Recomendações
• Incluir, no processo de desenvolvimento de medidas, as pessoas
diretamente afetadas na sua aplicação;
• Garantir que o “risk management” é encarado, por todos os
colaboradores, como uma questão importante para eles, e não como
uma mera atividade secundária ao seu trabalho.
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8. Exigir informação de gestão integrada:
Erros comuns
• Disponibilização de relatórios separados das várias áreas da
Organização;
• Consequente indisponibilidade, num documento único, de uma visão
geral e partilhada, do estado da Organização.

Recomendações
• Incentivar a execução de relatórios integrados que garantam uma visão
partilhada da Organização;
• Promover a interação entre departamentos, para que cada um possa
percecionar a necessidade de conjugar objetivos.
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9. Garantir a aplicação das regras estabelecidas:
Erros comuns
• Criação de regras excessivas e de complexidade elevada;
• Tendência de descurar a aplicação de certas regras por não serem alvo
de uma auditoria tão exaustiva.

Recomendações

• Implementar regras claras e de fácil aplicação, seguindo as práticas da
indústria, as expectativas dos reguladores e os requisitos para
certificações externas;
• Definir claramente a penalizações em caso de violação das regras
implementadas.
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10. Alinhar a auditoria interna com o negócio:
Erros comuns
• O plano anual de auditoria não estar alinhado com a necessidade de
mitigar os riscos identificados pela Empresa;
• Desconfiança, por parte da auditoria interna (AI), na capacidade dos
restantes departamentos, implementarem controlos internos
apropriados;

Recomendações
• O departamento de AI deve ser encarado como um parceiro dentro da
Organização;

• O trabalho da AI deve demonstrar até que ponto a gestão de risco
garante à Empresa vantagens competitivas.
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Risk drivers

1.

Cumprimento das leis e regulamentos
"compliance"

Tendência para o aumento drástico das leis e dos regulamentos
que impendem sobre as organizações

2.

Ataques às bases de dados informáticas
vindas do interior da organização

Crescente apetite por parte dos funcionários, na utilização ilícita
das bases de dados das organizações onde trabalham

3.

Espionagem informática, redes de crime organizado, hackers

4.

Ataques às bases de dados informáticas
vindas do exterior
Mercados emergentes

5.

Gestão dos sistemas de informação "IT"

A importância que os sistemas de informação passaram a ter ,
implica a necessidade de criar um modelo coerente e
consistente de gestão do IT (acessos / salvaguarda dos dados…)

6.

Gestão dos riscos

A crescente volatilidade dos riscos exige uma atenção e
acompanhamento permanente de forma a assegurar que em
cada momento a organização está centrada nos riscos
verdadeiramente importantes

7.

Partes relacionadas

As relações vinculadas que se estabelecem no seio das
organizações (empresas do grupo; fornecedores importantes;
clientes chave; gestores, etc.) aportam riscos que devem ser
acompanhados.

8.

Propriedade intelectual

A inovação e a tecnologia, são cada vez mais uma vantagem
competitiva para as organizações, pelo que os riscos a que estes
"ativos imateriais" estão expostos são cada vez maiores…

9.

Gestão de resposta à crise

Necessidade de ter planos de contingência e resposta às crises
(internas/externas) e periodicamente revisitados e adaptados
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O crescimento para novos países e mercados emergentes,
coloca novos riscos e desafios às organizações
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Nos tempos que correm as palavas de ordem são:
-

Flexibilidade / resiliência….

-

Externalização funções não “core”…

-

Redução de custos...

Neste contexto, a Auditoria Interna deve ser um elemento ativo para a criação
de valor para a organização.
Isso consegue-se quando a função de auditoria interna passe a ser claramente
percecionada e os seus contributos / recomendações valorizados.
O Departamento de Auditoria Interna deve criar e monitorizar os seus “KPIs”
para garantir o alinhamento com a estratégia e corrigir proativamente, se
necessário, a sua trajetória.
36
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Os indicadores de performance “KPIs” devem constar de uma matriz que
inclua:
-

Métricas relativa ao funcionamento interno do departamento
(operacionais).

-

Métricas relativas à perceção/avaliação que a organização faz do
departamento (organizacionais).
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KPIs - OPERACIONAIS
Ordem
Descrição do KPI
1.

Número de auditorias concluídas face às
auditorias planeadas
Horas gastas versus horas planeadas para cada
trabalho

2.

3.
4.
5.

Numero de dias/horas de trabalho de campo
versus tempo gasto no planeamento /redação
dos relatórios
dasformação
conclusões
Horas
gastas em
Numero de fraudes investigadas

6.

Pirâmide etária e técnica do departamento

7.

Rotação do RH do departamento

Questões a considerar
O Departamento debruçou-se sobre as questões
mais importante para a organização?
Quantas horas foram gastas em trabalhos
planeados versus trabalhos pontuais fora do
plano /pedidos especiais da administração /
investigação de fraude?
Preocupações de eficácia e eficiência

O incidente pode repetir-se?
Necessidade de rever/ajustar o controlo interno?
Competências necessárias para responder às
exigências da função
Renovação dos RH do departamento
Rotação dos RH entre a auditoria e os outros
departamento da organização (criação de
sinergias/gestão de carreiras).

Fonte: Stephen W. Minder / Linda M. Leinicke / W. Max Rexroad; revista IA Internal Auditor, Abril 2014, 63 - 67

38

-

Luis Almeida

XXI Conferência Anual do IPAI

I

20 Novembro 2014

KPIs - ORGANIZACIONAIS
Ordem
Descrição do KPI
1.

Rastreamento das questões identificadas pela
auditoria

2.

Número de repetições de questões identificadas
em auditorias sucessivas
Número de pedidos satisfeito versus não
satisfeitos

3.

4.

Inquéritos de satisfação

5.

Rotação dos RH

6.

Número de vezes em que o departamento é
envolvido nas decisões de alto nível da gestão

Questões a considerar
Quantas questões criticas foram sinalizadas nos
relatórios de auditoria?
Das questões sinalizadas no relatórios de
auditoria quantas foram resolvidas/
implementadas pela gestão?
A organização faz algum planeamento para tratar
as questões levantadas pela auditoria?
Perceber porque motivo se verificam as
repetições.
Perceber o motivo para os pedidos não
satisfeitos. Falta de recursos? Falta de
competências?
Qual o nível de satisfação dos clientes internos
(organização)?
O trabalho do departamento de auditoria interna
é reconhecido? Estão estabelecidas métricas para
a avaliação?
A função de auditor interno é apelativa para os RH
dos outros departamentos?
Rastreio das posições/funções ocupadas por RH
quando saem do departamento.
Numero de RH que saem do departamento para
outras funções das organização, versus os que
abandonam a organização
Qual o posicionamento/ importância do
departamento dentro da organização?

Fonte: Stephen W. Minder / Linda M. Leinicke / W. Max Rexroad; revista IA Internal Auditor, Abril 2014, 63 - 67
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Obrigado
luis.almeida@ascendum.pt
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