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REPENSAR A 
AUDITORIA INTERNA
DE AMANHÃ



PLANO DE AUDITORIA 
ESTÁTICO

• Foco no cumprimento das 
normas e na identificação de 
falhas

• Constrangimentos de âmbito 
devido a recursos (tempo e 
pessoas) limitados

REPORTE COMPLEXO

• Relatório complexo e sem 
mensagens chave direcionadas 
aos principais decisores

• Esforço associado aos 
processos de registo e 
documentação da auditoria 

EXECUÇÃO MOROSA E PESADA

• Dificuldade em auditar e 
analisar todos os processos 
com grandes volumes de dados 
e complexos

• Escassez de recursos para 
dedicar às tarefas de análise de 
findings e follow-up de 
recomendações 

As mudanças disruptivas criam novos desafios na AI hoje

Auditoria Interna focada no compliance, monitorização de controlos existentes e identificação de falhas processuais

AI em 2019
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Princípios que deverão orientar e influenciar a gestão do plano:
• Monitorização contínua

• Forte envolvimento dos stakeholders

• Controlo das alterações no Plano de auditoria

• Integrado na Execução

O ambiente corrente nas organizações procura processos 
de AI mais dinâmicos

Transformação 
do Plano de 

Auditoria
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Planeamento 
Crítico

Avaliação das 
necessidades 
de auditoria

Revisão e 
avaliação

Plano de 
auditoria

Outras 
avaliações 
relevantes

Verificação 
completa
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Nos próximos anos, preveem-se diversas forças, ameaças e oportunidades 
que afetarão diretamente as Organizações e a Auditoria Interna

Reputação da Empresa Ambiente Externo

Novos paradigmas na 
estrutura e cultura das 
organizações 

Digitalização e Disrupção 
do modelo de negócio

Hot Topics para 2020
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Hot Topics
Digitalização e Disrupção do modelo de negócio

“78% dos diretores de AI 
consideram Cibersegurança 
& Proteção de Dados como 

um dos 5 maiores riscos 
que as organizações 

enfrentam”

“Tecnologia é a maior 
facilitadora da 

disrupção do modelo 
de negócio”
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Desafios para Auditoria Interna Auditoria Interna deve

Manter-se 
constantemente 

atento à evolução 
tecnológica

Educar as 
organizações 
para as novas 

ameaças e 
riscos

Ter os 
recursos 

certos para as 
tarefas 

adequadas

Adaptação aos novos modelos 
de negócio

Introdução de recursos 
especializados nas equipas

Formação contínua 

• Colaboração com empresas externas especialistas

• Utilizar tecnologia no processo de auditoria

• Recrutar colaboradores e auditores especializados

Capacidades críticas para as organizações
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DESAFIOS PARA 
AUDITORIA INTERNA

• Qual é a reputação da organização para o público?
• Quais os desafios para os diferentes setores 

financeiros?
• Como se adaptar constantemente às novas normas 

de contabilidade?

AUDITORIA INTERNA 
DEVE

• Compreender os objetivos reputacionais
• Identificar riscos que perturbem o plano de 

continuidade
• Ter uma visão independente face aos riscos 

inerentes da estratégia adotada pela organização

CAPACIDADES CRÍTICAS • Identificar auditores com pensamento crítico e com 
novas soft skills

• Elaborar um plano de continuidade da atividade

Hot Topics
Reputação da Empresa 

“Problemas de negócio 
estão a aumentar, tais 

incidentes cresceram em 
25% em 2017 alcançando 

um novo topo”

7
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Hot Topics
Novos paradigmas na estrutura e cultura das organizações 

“Com o desenvolvimento do 
mercado e da sociedade, vamos 

precisar de pessoas entendam as 
competências das novas gerações 

e uma significante alteração na 
abordagem à gestão”

Plano de Auditoria em 202x - Conferência IPAI

Auditoria Interna deve

Desafios para Auditoria Interna

As organizações precisam de gestores e colaboradores que 
compreendam a sua cultura e a ética

Repensar os perfis, 
os recursos, e a 

estrutura da equipa 
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Inovar e apoiar 
na implementação 
de novos modelos 
organizacionais e 

métodos de 
trabalho

Avaliar os modelos 
de comunicação da 

organização

Entender se 
os valores da 

sociedade estão 
espelhados nos da 

organização e 
incorporados na

sua cultura

Educar a gestão 
para as novas 

gerações

Entender as novas 
gerações e a nova 

sociedade 

Avaliar o impacto de 
uma organização na 

sociedade

Desenvolver novos 
modelos 

organizacionais



Hot Topics
Ambiente Externo 

Auditoria Interna deve

Desafios para Auditoria Interna

Atualização constante 
relativamente às tendências 

relevantes para a 
organização

Reconhecimento dos riscos 
relevantes e identificação de 

medidas de prevenção 

Transformar ameaças 
externas em oportunidades

Priorizar as 
regulamentações

Apoio ao negócio no 
desenvolvimento de 

políticas de 
continuidade

Identificar e reavaliar os 
riscos da organização

“Desastres naturais e 
condições térmicas extremas 
causaram cerca de 160 mil 

milhões de dólares em danos, 
em 2018. Só 80 mil milhões 

tinham Seguro”

Plano de Auditoria em 202x - Conferência IPAI

1 2 3
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COMPREENDER A 
REPUTAÇÃO DAS 

EMPRESAS NA 
SOCIEDADE
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NOVOS RISCOS 
QUE AS 

ORGANIZAÇÕES 
DEVEM 

CONSIDERAR

Os HOT TOPICS devem ser considerados pelas empresas

ADAPTAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES 

AOS NOVOS 
PARADIGMAS 
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IMPACTO DA 
TECNOLOGIA 

NAS 
ORGANIZAÇÕES

Hot Topics para 2020



► Investimento em novas skills auditores através de novas 
competências e foco no desenvolvimento de talento e 
retenção

► Ser flexível e ágil no planeamento da auditoria interna 

► Monitorização de riscos e controlo em tempo real

► Reporte em tempo real dos findings de maior criticidade 
permitindo uma maior transparência aos processos 

► A função de Auditoria Interna (AI) está progressivamente 
a assumir um papel de consultor das organizações através 
de uma abordagem abrangente e mais preventiva

► Desenvolvimento de um Comité de Auditoria nas 
organizações sobre os riscos digitais inerentes

Disrupção na 
Auditoria Interna

O caminho na transformação da função de Auditoria Interna já começou
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Através da tecnologia a Auditoria Interna assumirá um novo 
posicionamento na Organização 

O uso de tecnologia irá permitir a monitorização de 
riscos e controlos em tempo real e o reporte 

atempado dos findings de maior criticidade para 
trazer transparência aos processos e apoiar a tomada 

de decisão, aportando mais valor à organização  

Foco na recomendação 
e melhores práticas

Foco na resolução dos 
problemas estratégicos

Foco na  antecipação de 
tendências de mercado

Foco na resolução das 
causas e fragilidades
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A transformação digital endereça os principais constrangimentos existentes 
hoje na função de Auditoria Interna
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Plano de AI

Alargar âmbito e 
aumentar abrangência 
do Plano
Ser flexível e ágil no 
planeamento de 
auditoria interna

Utilizar plataformas 
digitais e ferramentas de 
visualização de dados
Utilizar automação para 
obter grandes volumes 
de dados

Repensar e automatizar 
os relatórios 
tradicionais, com foco 
no risco e nos principais 
findings

Relatório
Execução

A Robotização e o Analytics permite melhorar a eficiência da AI

Redução de 
esforço humano 
e poupança de 

tempo

Aceleração de 
processos 
morosos

Identificação de 
inconformidades 

e atividades 
fraudulentas

Maior controlo 
sobre os 

processos
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Colaboração

Auditor do Futuro

Comunicação

Soft SkillsBackground

Hard Skills

Pensamento 

Crítico

De forma a responder à disrupção 
na auditoria interna é necessário 
desenvolver skills chave na equipa 
de auditoria interna. O auditor do 
futuro deverá ter uma posição 
mais ativa, trazer valor 
acrescentado nas suas 
recomendações e colaborar com 
todos os stakeholders.

No caminho da transformação ocorre também a evolução do pensamento 
do Auditor 

Auditor 
do Futuro
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The better the question. The better the answer. 

The better the world works.


