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1. Evolução da Auditoria Interna

2. Futuro da Auditoria Interna
•

Focar e Antecipar - Reflexões

3. Próximos passos

Evolução da
Auditoria Interna
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Auditoria à Distância

Evolução da Auditoria Interna
Histórico
O Foco e mandato da Auditoria Interna tem vindo sempre a reagir perante as muitas alterações que o
ambiente empresarial e regulatório sofrem. O ambiente actual é uma mistura da necessidade contínua de
requisitos de conformidade com a exigência de providenciar orientações valiosas para o negócio. E agora?

Profissionalização/
globalização,
fim 90’s- início 00s

Pouco foco,
variedade de
respostas pouco
estruturadas
► Base comum para
RBA
►

Fim 1990s
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Efeito SOX,
Início ate
Meados 00’s

Predominância do
processo financeiro
► Investimento
limitado no
desenvolvimento da
função
►

Pós SOX
reorientação,
mid-00s to 2008

►
►

Alargamento do
âmbito de actuação
Reinvestimento na
função de AI
(adaptação)

Crise Financeira
2008 to 2013

►
►

Foco no Assurance
Concentração no
binómio “risco vs.
rendibilidade”

2008

Conferência sobre o Futuro de Auditoria Interna

AI que futuro
2015 - ….

►
►
►

Proactividade da
função
Papel de Advisor
Estratégico
Antecipação de
tendências

2015

Evolução da Auditoria Interna
Desafios para o Futuro
O desafio futuro de Auditoria Interna (AI) é significativo, pelo que lhe é exigida uma nova postura ainda mais
decisiva para uma resposta adequada nas organizações de amanhã
Para um resposta adequada num contexto de:
►

Mercados voláteis e instabilidade financeira continuam a atormentar as economias globais

►

Maior complexidade do modelo de negócio

►

Aumento das exigências regulamentares e expectativas dos stakeholders

►

Maior abrangência na intervenção da Função de Auditoria Interna

►

Ritmo da mudança tecnológica acelerado

►

Crescente escrutínio público e necessidade de gestão reputacional

►

Novos riscos de negócio

“Exige-se hoje a AI tenha a capacidade de PREVENIR, estar na linha da frente das tendências que o
futuro vaticina, permitindo actuar fundamentalmente na ANTECIPAÇÃO das necessidades das
organizações de vanguarda
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Evolução da Auditoria Interna
Desafios para o Futuro
•

Sob um escrutínio crescente do diferentes Stakeholders, as
expectativas que recaem sobre Auditoria Interna são
diversificadas:
•

Supervisores: extensão da sua actuação e garante do
cumprimento regulamentar

•

Órgão Administração: agente da internalização da cultura de
gestão risco / controlo e veículo de obtenção de insight estratégico

•

Accionistas, Mercado e Clientes: unidades independentes da
gestão e guardião das boas práticas

•

Auditores Externos: Confiança e certificação da informação

Accionistas/
Administração

Reguladores

Mercado

Clientes
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Órgãos de
Gestão

AI
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Auditores
Externos

CFO

CEO

CRO

COO

Evolução da Auditoria Interna
Desafios para o Futuro
•

Maior abrangência na intervenção da função de Auditoria
Interna, sendo chamada a ter um papel de relevância, para
além da sua responsabilidade nas tradicionais áreas
operacionais de controlo interno, incluindo:
•

Envolvimento à priori no desenho de controlos em novas
áreas sem comprometer a sua independência (ex.
desenvolvimento de sistemas, lançamento de novos P&S)

•

Revisão independente de temas especializados (ex. AML,
Fraude, modelos de regulação etc.)

•

Avaliação de riscos emergentes e eficiência dos processos

•

Papel consultivo em transacções estratégicas na organização

Controlo Interno
Revisões Temáticas
Avaliação de Riscos
Transacções Estratégicas
What’s next…
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Evolução da Auditoria Interna
Desafios para o Futuro
•

►

►
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Novo paradigma de Supervisão, reforçado pelo Supervisor
Único e respectivos impactos na função de AI
•

Guidelines europeias com menor discricionariedade local

•

Modelo de interacção com as Instituições

Aumento das exigências regulamentares em termos de:
•

Transparência e disponibilidade da informação

•

Robustez do modelo de governação

•

Adequação da gestão do risco e ambiente de controlo interno

Foco no reforço de responsabilidades das funções de controlo
(2ª Linha de Defesa), nomeadamente:
•

Garante da fiabilidade e qualidade da informação produzida

•

Verificação da idoneidade e diversidade de skills dos Órgãos
de Administração e fiscalização – “fit & proper”

•

Conduta comportamental dos recursos operacionais
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Evolução da Auditoria Interna
Desafios para o Futuro
►

Neste contexto de mudança rápida e contínua, a Auditoria
Interna deve identificar e focar-se nos riscos relevantes –
para o negócio e para os diferentes stakeholders – e encontrar
uma abordagem equilibrada para os endereçar

►

7 novas áreas a monitorizar:
•

Social Media

•

Mobile computing

•

Cloud computing

•

Cybersecurity

•

Third-party risk

•

Anti-corruption

•

Business Continuity
Management
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Evolução da Auditoria Interna
Desafios para o Futuro
Accionistas/
Administração

Reguladores

Mercado

Órgãos de
Gestão

AI

Clientes

Auditores
Externos

“Exige-se hoje a AI tenha a capacidade de PREVENIR, estar na linha da frente das tendências que o
futuro vaticina, permitindo actuar fundamentalmente na ANTECIPAÇÃO das necessidades das
organizações de vanguarda. Então, em que se deve a AI focar?

Pag. 10

Conferência sobre o Futuro de Auditoria Interna

Futuro da Auditoria
Interna
Reflexões
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Futuro da Auditoria Interna
Alinhamento da estratégia de negócio e metodologia de auditoria
Estratégia Organizacional
Alinhar a
estratégia
organizacional

Estratégia de crescimento
(ex., orgânico vs. aquisição
Doméstico vs.
International)

Estratégia de marca
Estratégia de entrada de
mercado
(ex., premium vs. low- cost,
diferenciação)
(ex., mercados/países a entrar,
FDI vs. JV vs. parcerias)

Estratégia de produto
(ex., customização de
produto,
gestão do ciclo de vida)

Estratégia de operações
(ex., cadeia de
abastecimento, gestão de
projectos, nível de
centralização)

Estratégia de Auditoria Interna
Desenvolver
uma estratégia
bem alinhada
de AI

►
►
►
►
►

Aplicação de
aspectos
críticos

Horizonte temporal alinhado com a estratégia organizacional
Motivado pelas expectativas dos stakeholders
Compliance e compromisso de melhoria
Coordenação de Riscos
Iniciativas de AI

Requisitos estratégicos críticos na AI
Pessoas e conhecimento do sector

Coordenação do risco contínua

Inovação

Motivadores da Auditoria Interna
Definir
Desenvolver
operações de
AI como um
negócio

►
►
►

Desenho do plano estratégico
Desenvolver scorecards
Determinar a estrutura
organizacional com base num
modelo de negócio abrangente

Planear
►
►

►
►
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Conduzir a avaliação de risco
►
Avaliação de acordo com a
estratégia e os principais drivers ►
do negócio
Determinar a estrutura operacional ►
Desenvolver um plano de auditoria
estrategicamente alinhado

Executar
Executar de acordo com o plano ►
de auditoria
Usar data analytics – construção ►
do programa
Recalibrar periodicamente o plano ►
de auditoria
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Avaliar
Avaliar os KPIs de acordo com os
scorecards
Reavaliar a estratégia e o plano de
auditoria
Aplicar melhoria contínua

Top 10
Questões mais importantes para chief audit executives (CAEs)

Planear

1

Estratégia de AI: desenvolver um documento específico de estratégia de IA

2

Auditoria e consultoria: determinar o mix apropriado para o plano de auditoria

3

Auditorias temáticas: estruturar a porção do plano em torno de temas abrangentes

4

Auditorias de base específica: criação de um manual com comentários relevantes de forma a suportar
questões específicas de negócios

5

Actualização do plano de auditoria: ajustamentos e reavaliação frequente do plano

6

Coordenação de risco: coordenar riscos com outras funções

7

Inovação: aplicar técnicas inovadoras de auditoria (ex. Data analytics, monitorização contínua, auditoria
integrada) para motivar eficiências e resultados

8

Value charter e scorecard: monitorizar o sucesso das funções de auditoria interna e partilhar

9

Estrutura organizacional: alinhamento com a estrutura de negócio e perfil de risco para cobertura
perfeita

Executar e
avaliar

Motivadores

10
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Competências e gestão de talento: avaliar competências existentes e requeridas à equipa de AI para
utilizar as funções de AI como alavancagem
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Estratégia Auditoria Interna

1

Estratégia organizacional e principais riscos do negócio
Abordagem baseada
no risco

“Ineficiente, sem prioridades”

“Negócio AI optimizado”

Capta o risco ao nível do processo, mas
não é capaz de o identificar
estrategicamente

Baseado no risco e estrategicamente
alinhado

“Negócio IA em falência”

“Alinhado mas não objectivo”

Oportunidades de melhoria identificadas
por sorte ao invés de com planeamento

Alinhado estrategicamente mas sem
avaliação do risco independente

Abordagem
rotacional
Sem estratégia
Baixa probabilidade de sucesso
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Alinhado estrategicamente
Risco de falha moderado

Posicionamento de sucesso
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Estratégia Auditoria Interna

1

Desenvolvimento de um documento estratégico compreensivo
Desenvolvimento de um documento estratégico forma de AI
Definir e refinar a
visão AI

Identificar e priorizar
as actividades chave
da AI

Desenhar os KPI
apropriados

Desenvolver a
estratégia operacional
da AI

Executar, acompanhar, ajustar e comunicar

CAEs devem considerar as seguintes questões
Como pode a AI maximizar a
sua relevância para a
organização?

Que acções da AI são
críticas e estão alinhadas
com a estratégia
empresarial?

Que medidas são mais
significativas do sucesso
das iniciativas da AI?

Insights da sondagem - 61% dos CAEs não
tiveram um plano alinhado com a estratégia organizacional.
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Como é que a AI completa as
iniciativas e maximiza o
sucesso com os KPIs?

Assurance e Advisory

2

Reavaliação dos mandatos e das expectativas dos stakeholders
Insight da sondagem – As revisões de advisory
correspondem a mais de 25% dos planos de
auditoria para 90% das respostas
Tendência emergente

Comité de auditoria e
expectativas da gestão

Visão de negócios
Além de cobrir o "básico", a função AI é projectada
para fornecer uma visão de negócio relevante e de
alta qualidade como parte integrante de suas
actividades. O conhecimento do negócio não é um
subproduto, mas um resultado explícito das
actividades da função.

Plano de auditoria interna

Iniciativas de negócio e da
empresa

Inegociável
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Consultor estratégico e valorizado
A função AI serve como um especialista em matéria de gestão
de negócios em torno de iniciativas estratégicas, desafios e
mudanças na organização. A função tem as pessoas,
conhecimentos e experiência necessárias para fornecer de
forma eficaz este nível de serviço.

Estrutura de Monitorização do Controlo e da
conformidade
Função AI focada na avaliação do desenho e da efectividade
dos controlos internos nas áreas definidas nos seus
documentos ou mandato. Também inclui foco em
conformidade com regulamentos e políticas fundamentais.
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Auditorias Temáticas

3

Estratégia global da empresa e perfil de risco
As temáticas poderão incluir…
Processo ou função
Audit by theme when certain elements or functions of
the business are significantly higher risk

Thematic Audit Areas
Security

►

Accounts payable

►

Intellectual property

►

Accounts receivable

►

Inventory management

►

Sourcing

►

Cost savings programs

►

Vendor management

►

Regulatory and compliance

►

Research & development

►

Working capital

►

Manufacturing

►

Plant modernizations

►

Inventory management

►

Throughput

►

Distribution

►

System-enabled transformations (x10)

►

Sales

►

Cash management

►

Tax

Produto ou serviço

Audit by geography when footprint & market maturity
varies significantly by region

High

Europe
North
America

•

Are certain markets stable, mature
and others new to the business?

•

Is there a specific strategic focus on
next wave of markets, e.g. BRIC?

•

What is the planned country entry
sequence?

•

Do certain countries play a role as
'beachhead' into other markets in that
region?

•

Is the business considering
partnering/licensing in certain markets/
regions to reduce risk?

Asia

Middle East &
Africa

Latin
America
South
Pacific

Role in current portfolio determines
resource allocation, mgt. attention...
Question marks
Stars

The information contained within this document and any oral presentation conducted by Ernst & Young LLP (E&Y)
contains proprietary information and may not be disclosed, used or duplicated – in whole or in part – for any
purposes without the expressed written consent of E&Y.
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The information contained within this document and any oral presentation conducted by Ernst & Young LLP (E&Y)
contains proprietary information and may not be disclosed, used or duplicated – in whole or in part – for any
purposes without the expressed written consent of E&Y.

Benéficas quando as organizações
têm mercados distintos com
diferentes maturidades

Insights da sondagem – os stakeholders querem entender quais os
problemas abrangentes da empresa
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... But is calibrated with broader strategic
considerations
• Small product but establishing
presence of promising pipeline product?
• e.g. through field force
• Provides access to new channels or new
capabilities for aspired portfolio scope
expansion?
• Access to retail channels for potential
expansion in existing mkt.
• Distinct capabilities for new mkt.
• etc.

Cash use
(growth rate)

Low

Dogs
Low

Benéficas quando certos processos
ou funções têm perfis de risco
significativamente diferentes
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Audit by product, thematic areas when product areas are
diverse and/or autonomous

Strategic questions informing degree
of geo focus

Functional Audit Areas

►

Page 33

Geografia

Cows

Cash generation
(market share)

High
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Benéfico quando há produtos,
segmentos ou serviços distintos

Auditorias Baseadas na Oportunidade
Demonstrar continuamente o valor da AI e a sua relevância

►

Fusões, aquisições e/ou vendas

►

Grandes projectos de construção

►

Contractos de materiais

►

Implementação de sistemas TI

►

Entrada em novos mercados

►

Lançamento de novos produtos

►

Projectos de capital material

Podem ser planeadas ou ad hoc e podem incluir uma mistura de revisões de assurance e advisory
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4

Plano de Auditoria Interna

3

Risco e análises baseadas na oportunidade

4

Expectativas
da gestão e do
comité de auditoria

Cumprimento
do SOX 404

Rotação
e
follow-up
Projectos especiais
ou auditorias não
planeadas
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Projectos priorizados

Alocar atendendo aos
recursos disponíveis

Reconciliar com o comité de auditoria

Priorizar o risco
na avaliação
de risco

Finalizar os
projectos de plano
de auditoria

Financeira
Compliance
Operacional
Estratégica
Temática
Baseada na
oportunidade

Nem todos os riscos
são cobertos pelo
plano
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Seleccionar a
combinação de
auditorias

Revisão do Plano de Auditoria

5

Aumento da frequência de acordo com os ciclos de negócio

Q1: começar a
executar
o plano
de auditoria

Q2: Revisão
trimestral ao
plano de
auditoria

Q3: Revisão
trimestral ao
plano de
auditoria

Q4: Revisão e
planeamento
trimestral ao
plano de
auditoria para o
próximo ano
fiscal

Outros eventos podem precipitar a reavaliação anual do plano de auditoria:
►
►
►
►
►

Fusões, aquisições, cisões ou vendas
Lançamento ou descontinuação de produtos
Entrada num novo mercado
Expiração de patentes
Litígios

Insights da sondagem – as empresas líderes estão a
rever os seus planos de auditoria semestralmente,
mas 77% dos sondados ainda não o fazem. 40%
confiam num processo anual.
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Coordenação de Risco

6

Cobertura de riscos através da comunicação e da coordenação
Estado Futuro
Concelho de Supervisão
Comité de Auditoria

Comité
de Compensação

Comité
de Risco

Outros comités

CRO

Concelho Geral

Gestão Executiva
CFO

Controlo
Interno

CEO

Plano e âmbito alinhados
Pessoas e infraestruturas coordenadas
Métodos e práticas consistentes
Tecnologia e informação geral

Unidade
de Negócio

Unidade
de Negócio

Unidade
de Negócio

Unidade
de Negócio

Funções de risco coordenadas aumentam o valor, reduzem custos e melhoram a performance do negócio.
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Inovação

7

Técnicas inovadoras enquanto se executa o plano de auditoria
Auditoria integradas

Approach
– Typical
ion 4-6 Weeks
Our network
of Durat
approximately
3700 senior-level people and over 10,000 total focused Consumer Products
professionals worldwide share best practices, thought leadership and solutions to both complex and unique problems.
Additionally, we serve 21 out of 26 beverage companies in the S&P Global 1200. Through the leverage of this
extended team, you will benefit from the industry knowledge and previous transformation experience in our ability to
readily offer solutions.

Team Commit t ed t o Driving Value
Our team will be a fully integrated utilizing Risk and PI resources

Pr oject Management & Advisor y
EY internal Audit Partner
EY Supply Chain Engagement Partner (2 – 4 days)

Benefit s & Deliverables
• Client Facing
• Internal audit serves as catalyst for operations improvement
• Business case of benefits, including hard dollar savings, improved
controls, and increased efficiency
• High level process maps

Monitorização contínua

An Analytics Program has multiple “analytics touchpoints”
across the IA lifecycle

Bring in
RPA team to
develop
analytics
charter

Risk Senior Manager (3 -6 days)
PI Supply Chain Manager (Full Time)
Risk Manager (Part Time)

• Account Team Benefits
• Solution offering exposure
• Identify additional revenue by identifying new and creative solutions

Risk Senior / Staff (Full Time)
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• Renewed vigor around internal audit

Key Outputs

• Issue identification & risk mitigation plan

PI Supply Chain Senior Manager (3 -6 days)

CM

Risk
assessment

Risk identification
Journal entries
Material transactions
Significant account
activity analysis
► Customer churn
► Product churn
► Segregation of Duties
► Embed analytics in
existing client risk
assessment process
►

►
►
►

Audit
planning

Audit
execution

Specific risk
identification
Scoping
Communications
Research current
available data &
information
► Coordinate lead
time to execute
► Customize data
requests

►

►

►

►

Identification of
audits to
incorporate
analytics

►

►
►
►
►

Process analytics
P2P, OTC, FSCP,
Inventory, Fixed
Assets, HR/PR, T&E
Contract analytics
► Analytic testing of
other significant
processes

Audit
reporting

►
►

Dashboards
Scorecards
Benchmarks
Excel output

BU action
plan

►
►

Interpretation
of results
“Special
Projects”

Monitoring

►

►
►

KPI monitoring
KRI monitoring
CCM

►

Risk ranking
► Visibility into highest
risks
► Identification of
unknown risks
►

►

Link strategy, targets,
operations and risk

Financial
management
Improve and accelerate
strategic decisionmaking and reduce
associated
administrative costs

Operational
management
Analytics execution

Business insight
► Identification of
process defects
►

►

Action plan
recommendation
s

Repeatable analytics
► Thresholds
► Risk appetite
►

Enable the business to
manage and control
operations to improve
process effectiveness and
reduce operational risk

• Account exposure and utilization of full advisory practice

Americas IA Champion Call

Integrada nas esquipas para
maior impacto
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Aplicação de tecnologia para
maior cobertura e visão

Insights da sondagem – 57% das funções de AI usam data
analytics enquanto executam os planos de auditoria.
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Organizational impact and benefits

Strategic
management

• Opportunity heat map, and specific roadmap to capture benefits

Pr oject Team

Continuous monitoring

Feedback Loop

Key Activity Examples

Joint approach & team structure delivers value, helps
client sponsors increase the impact of their IA programs

Data analytics
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Service Overview - For Internal Distribution Only

Implementação de
monitorização contínua a
processos, riscos e
controlos.

Value charter de Auditoria Interna

8

Como é que a Auditoria Interna adiciona valor à organização
Value charter

Visão
► Objectivos

estratégicos

► Pessoas
► Trabalhadores
► Segurança
► Performance
► No.

altamente envolvidos

mundial
do produto e processo

1 em qualidade

► Liderança

de mercado

► Disponibilidade

para liderança de

mercado
►

► Receita
► Crescimento

► Conhecimento
► Treino

de liderança

orientado

e certificação

► Utilização

de EPS

► Pessoas

► Relevância

de auditoria a principais

e eficácia do processo de

► Impacto

do valor no negócio (melhoria
de processo)
de negócio, conclusões e
foco na consultoria

► Produto

► Celeridade
► Distribuição

► Principio

► Alocação

do 6 sigma

► Cobertura

nivelados no(s) projecto(s) de auditoria

► Horas

de treino, CPEs e certificações obtidas

► Áreas

de riscos

de risco elevado
monitorizadas e fechadas (H/M/L)

► Interacções

feitas e implementadas

executivas nas BU e iniciativas

tomadas
► Custos

obtidos/recuperados e iniciativas de
aumentos de receita
identificados/implementados

► Verificações

de mercados emergentes e red
flags monitorizadas e reportadas

emergentes

Conferência sobre o Futuro de Auditoria Interna

de equipas e utilização

► Recomendações

Insights da sondagem – tornar-se mais relevante para os objectivos de negócio
foi uma das top 5 preocupações citadas pelos CAEs de hoje. No entanto,
apenas 18% medem o suporte de iniciativas de negócio em value scorecards.
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de pessoas

► SMRs

► Questões

► Eficiência

► Relações

► Qualidade

Medidas de Value scorecard:

► Headcount

auditoria

críticos de sucesso

► Mercados

► Desenvolvimento

riscos

Crescimento rentável

► Factores

Atribuições de valor a AI:

KPIs de AI Emergentes

KPIs de AI adicionais

Value do Scorecard da Auditoria Interna
Monitorizar e avaliar o valor percepcionado através de KPIs
Utilização

A nossa equipa é totalmente utilizadas a
todos os níveis dentro das funções de AI?

Formação

A equipa de AI terminou a formação, os
créditos de CPE e as certificações
apropriadas?

Plano de auditoria

Que percentagem do plano de auditoria
está completo?

Áreas de risco
cobertas
Ganhos
Práticas líderes
implementadas

Todos os riscos significantes estão a ser
monitorizados pela AI no plano de
auditoria?
Que ganhos identificou a AI através da
identificação de eficiências ou
recomendações operacionais?

Subutilizada

Sem treino

Programa atrasado
significativamente

100% compliance

100% completo

Cobertura de
riscos
comprometida

100% coberto

Ganhos não
quantificados

Ganhos acima
do objectivo

Quantas recomendações de AI em práticas
líder foram implementadas por negócio?
Compliance
apenas

Benchmarking e
conclusões do
negócio

Que tipo de insights externos ao negócio e
benchmarking é trazido pela AI?

Recursos
específicos

Que percentagem do plano de auditoria faz
uso de recursos específicos para aumentar
o âmbito/valor da auditoria?

Práticas líder acima
do objectivo

Sem insights
externos

Benchmarking em
todas as áreas

Equipa de AI
geral apenas

SMRs trazidos
para todas as
auditorias

Avaliação de KPIs
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No objectivo ou acima
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8

Estrutura Organizacional

9

Estrutura consistente com modelos de negócio abrangentes
Escritório corporativo: centralizado
►
►
►

Consistente
Eficiente
Qualidade standardizada

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

Abordagem Hub: híbrido
►
►

►

Consistente
Custos optimizados
Foco local

X X X X X
X X X X

X X X X X
XX X X

Recursos locais: descentralizados
►
►
►

Menos consistência
Muito eficiente em termos de custos da perspectiva
de T&E
Algumas questões com objectividade
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X X X X X

Planeamento de competências

10

Competências de consultor de negócios assim como técnicas
People skills
►
►

►

►

Desenvolver relações fortes com
líderes de BU
Construir fortes relações com a
equipa de AI
Treinar e desenvolver pessoas:
► Desafiar membros das
equipas permanentes com
diferentes papéis
► Introduzir programas de
rotação
Agir como exemplo

Insights da sondagem – 47% tem
definidos planos de competências
para comunicação, liderança.
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Excelência operacional
►
►

►

Perceber os objectivos
estratégicos e gerais
Devolver qualidade consistente e
revisões
Demonstrar conhecimento
especifico de sector
► Liderar discussões relevantes
e questões específicas
► Proactivamente trazer novas
ideias e conceitos para o
plano de auditoria
► Identificar/partilhar lições
aprendidas e práticas líder

Insights da sondagem– 54% tem
definidos planos de competências
para perspicácia de mercado
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Competências técnicas
►

Demonstrar conhecimento
corrente de tópicos principais de
AI, como:
► Frameworks de Governance
► Frameworks de gestão de
risco
► Questões de negócio
emergentes
► Tecnologia (ex., analytics,
ferramentas de GRC)
► Mudanças de profissão

Insights da sondagem – 58%
tem definidos planos de
competências para
competências técnicas de AI

Gestão de talento

10

Rotação de auditores e projectos com auditores convidados
Enquanto que num projecto onde o auditor é convidado
este…

Um projecto de rotação de auditor vai…
… fornecer uma oportunidade de performance elevada do
auditor para rodar entre outras BU/funções de auditoria e
transitar para outras funções de negócio.

… desenhado para possibilitar AI como treino base para
pessoal já existente. Para além disso, o programa está
desenhado para nivelar capacidades especializadas dentro
de uma empresa.

Os objectivos do programa incluem o seguinte :
► Assegurar objectividade dentro da AI
► Auditores não se mantêm numa BU/função o tempo
suficiente para se tornarem enviesados
► Entrada de novos membros de auditoria
► Serve como treino base para líderes futuros
► Exposição e compreensão da maioria de BU e funções daa
organização
► Vista de práticas líder em toda a empresa

Os objectivos do programa incluem o seguinte:
► Fornecer diversas oportunidades de desenvolvimento para
pessoal já existente
► Ganhar experiência trabalhando noutras áreas
► Rever operações noutras regiões ou BUs
► Nivelar experiência específica para suportar a AI
► Aumentar a consciência para o controlo interno e o papel da
AI
► Receber treino de controlo interno
► Compreender a metodologia de AI e os procedimentos de
auditoria
► Aumentar a partilha de conhecimento
► Exposição a diferente negócios e funções
► Partilha de “práticas líder”
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Próximos passos
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Próximos passos
Assumir o posicionamento
Os 3 Estágios de Evolução da Função de Auditoria Interna
Aconselhamento Estratégico e
de Valor
Conhecimento de Negócio

Investimento

Controlo e Compliance
• Abordagem orientada ao risco
• Alavancar a automatização de
controlos e a análise de dados

• Aumentar a cobertura de riscos
contemplados no modelo
• Abordagem de avaliação e
monitorização eficiente
• Foco sobre fraude e compliance

• Abordagem orientada à
informação

• Foco sobre iniciativas chave
• Conhecimento do Sector

• Foco sobre controlo e
eficiência de processos

• Optimização de processos e
controlos

• Alavancar indicadores chave
de risco e de performance

• Auditoria Operacional

• Partilhar melhores práticas

• Utilização Modelos Estatísticos

• Conhecimento Funcional

Valor
Conhecimento

Controlo
Impacto na Organização
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• Abordagem orientada à
estratégia
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Próximos passos
To Do list
Com os novos desafios impostos à Auditoria Interna, a função deve estar mais atenta e diligente do que nunca.
Nesse sentido, algumas acções têm que estar no radar da AI no curto/médio prazo:

 Rever o Plano de Auditoria com uma abordagem baseada no risco
 Automatização do processo de Auditoria, através da implementação de mecanismos de
Auditoria à distância e utilização de data analytics durante todo o ciclo de auditoria

 Avaliação das competências/skills dos recursos internos e identificar a necessidade de
recrutamento / formação / externalização

 Melhoria do processo de reporting, de modo a assegurar o reporte atempado e oportuno
de excepções

 Promover o envolvimento das áreas de negócio, suporte e controlo numa perspectiva
de partilha de conhecimento
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Próximos passos
Soluções estratégicas para aumentar a eficiência dos processos
Face aos novos desafios de Auditoria Interna, existe um conjunto de soluções estratégicas que poderão ser
consideradas pelas Organizações, de forma a aumentar a eficácia e eficência dos processos, garantir a melhoria
contínua no ambiente de controlo e maior transparência, optimizar os recursos e permitir a detecção e correcção
de excepções aos controlos em real time.

1

Entreprise
Intelligence

• Data Analytics
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2

Continuous Process
Monitoring - CPM

• Acompanhamento contínuo
do negócio e detecção de
situações de incumprimento

3

Dotação de Skills
Específicos
• Formação Interna
& Recrutamento

• Externalização de
skills específicos
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4
Co-Sourcing
• Balanceamento da
actividade vs. reforço
pontual de recursos
de forma a gerir picos
de análise e reporte

►

Pag. 32

Obrigado!

Conferência sobre o Futuro de Auditoria Interna

