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Auditoria Interna vs. Pandemia

Considerations for Internal Audit March 2020

A situação actual de pandemia representa um desafio adicional para todas as organizações. 
O impacto irá ser sentido nos próximos meses. Como auditores internos, é necessário 
demonstrar agilidade na resposta aos novos desafios.

Contexto actual

As áreas de auditoria Interna desempenham um papel importante na garantia de manutenção 
de um forte ambiente de controlo interno durante esta fase de incerteza. Na maior parte das 
organizações, o plano de auditoria interna foi mantido como se o cenário fosse normal.
O plano de auditoria interna deverá ser adaptado para responder aos novos riscos e 
potenciais aproveitamentos das novas formas de trabalhar para contornar controlos 
implementados na organização. O trabalho remoto adiciona pressão ao auditor interno e 
exige que seja demonstrada uma agilidade maior que nunca de forma a continuar a entregar 
valor e manter a posição de confiança da organização.

Qual o impacto para Auditoria Interna? 

Assegurar a segurança dos elementos da 
equipa

Acções imediatas

Rever o plano anual (re-priorizar, adiar, 
adicionar, cancelar)

Manter contacto regular com stakeholders

Disponibilizar suporte ao negócio na resposta 
aos eventos actuais

Considerar impactos no plano do próximo ano



PwC

Estes são tempos desafiantes para muitas 
organizações. Durante os últimos anos, a Auditoria 
Interna esteve focada em temas como a ‘agilidade’ 
e o ‘valor criado na organização’. As organizações 
precisam disso, agora, mais que nunca. Esta é a 
nossa oportunidade!

António Loureiro, PwC Partner 
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COVID-19: As organizações têm de responder e desenvolver resiliência

Considerations for Internal Audit

Redireccionar a 
experiência em risco para 
as prioridades 
relacionadas com 
COVID-19.

1
Identificar novos canais de 
desenvolvimento de 
negócio e novas formas de 
adicionar valor

2

Como pode a Auditoria Interna responder, como parceiro do 
negócio? 

Comunicação proativa 
com os stakeholders e 
Comité de Auditoria

3
Redireccionar excedentes 
potenciando negócio e a 
função de Auditoria 
Interna

4

6 pontos, abordagens e soluções vão ser 
transferidas pelas áreas de trabalho.

6 áreas de foco para o negócio

Gestão e 
resposta à 
Crise

Operações e 
cadeia de 
abastecim/

Colaboradores

Estratégia e 
marca

Finanças e 
liquidez

Incentivos e 
Fiscalidade

Áreas de trabalho

Gestão de Crise
• Saúde e Segurança
• Continuidade de Negócio
• Colaboradores/ Mobilidade
• Gestão de Fornecedores

Mobilizar

Resposta Operacional
• Reporte e Monitorização
• Gestão de Recursos
• Cibersegurança
• Fraude e desperdícios

Estabilizar

Planeamento de Cenários
• Resiliência do negócio
• Transformação operacional
• Transformação de IT

Estratégia
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1. Redireccionar a experiência em risco para as prioridades COVID-19.

Alterações no ambiente de controlo 
decorrentes da ativação do Plano de 
Continuidade

Novos riscos relacionados com a saúde dos 
colaboradores

Transparência e Gestão de RH

Protecção dos colaboradores

Cultura de Risco
Considerar impacto na cultura de risco e 
organizacional

Fraude
Falha de controlos-chave e/ou atenção da Gestão

Riscos Emergentes COVID-19

● Mapeamento de processos e controlos de funções críticas do 
negócio

● Revisão do Plano de Continuidade de Negócio

● Avaliação de preparação para trabalho-remoto e respectiva 
adequação às funções

● Avaliação de controlos implementados para mitigar riscos de 
controlo-remoto

● Avaliação de alteração de políticas de recursos humanos motivadas 
pela pandemia e validação do cumprimento da legislação e matérias 
relacionadas com a protecção dos colaboradores

● Observar e avaliar impactos comportamentais consequentes do 
COVID-19

● Avaliar impacto nos processos-core e o impacto no potencial de 
fraude.

Riscos Resposta do Auditor Interno
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1. Redireccionar a experiência em risco para as prioridades COVID-19.

Gestão remota e capacidade
Aumento da utilização de sistemas remotamente

Novos riscos de cibersegurança

Aumento do trabalho remoto

Protecção de Dados

Potencial exposição de informação protegida

Rápidas mudanças na infraestrutura
Aumento da pressão de grandes alterações num 
curto período de tempo

Riscos Tecnológicos

● Avaliação de preparação para trabalho-remoto e respectiva 
adequação às funções

● Avaliação dos canais de comunicação e acessos aplicacionais

● Avaliação da preparação para trabalho remoto
● Avaliação da preparação de acessos e comunicações
● Resposta e monitorização de incidentes de segurança

● Revisitar procedimentos relacionados com falhas de protecção de 
dados

● Avaliação do impacto das orientações da CNPD

● Revisitar políticas relacionadas com gestão de crise e/ou medidas 
tomadas com avaliação de cumprimento de controlos que mitigam 
riscos existentes

Riscos Resposta do Auditor Interno
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1. Redireccionar a experiência em risco para as prioridades COVID-19.

Cadeia de abastecimento
Visibilidade e eficiência da cadeia

Liquidez e Resiliência financeira
Considerar financiamentos a curto, médio e longo 
prazo

Terceiros
Continuidade de prestação de serviços 
externalizados

Impactos fiscais e regulatórios

Riscos Financeiros e Operacionais

● Conhecimento profundo e funcionamento  da cadeia de 
abastecimento

● Avaliação da robustez da cadeia de abastecimento

● Suporte à gestão na priorização de gastos e obrigações financeiras, 
bem como nos recebimentos e geração de valor

● Avaliação da forma como são geridos quaisquer fundos/apoios 
governamentais e/ou da Banca

● Revisão dos contratos com prestadores de serviço
● Auditorias independentes aos fornecedores para avaliação de 

serviço prestado e/ou continuidade do prestador.

● Avaliar impacto das medidas adoptadas pela organização em termos 
fiscais e regulatórios

● Conciliar medidas com optimização fiscal

Riscos Resposta do Auditor Interno
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Reporte Financeiro

Resiliência do processo de reporte financeiro

1. Redireccionar a experiência em risco para as prioridades COVID-19.

Requisitos de Compliance e Regulatórios
Manter compliance e planear potenciais alterações 
temporárias

Alterações ao ambiente de controlo

Estruturas organizacionais e de gestão alteradas

Controlos sobre o Reporte Financeiro

Eficácia e eficiência dos controlos 

Riscos de Conformidade

● Apoio na interpretação e implementação das regulação
● Apoio no planeamento e cumprimento dos prazos

● Mapeamento de processos e controlos de funções críticas do 
negócio

● Continuidade no cumprimento de deadlines e requisitos regulatórios

● Avaliar capacidade de cumprimento dos requisitos de reporte 
financeiro

● Avaliar impacto com auditor externo

● Avaliar continuidade de eficácia e eficiência dos controlos 
inicialmente desenhados para ambiente não-remoto

Riscos Resposta do Auditor Interno
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2. Identificar novos canais de desenvolvimento de negócio e formas de adicionar valor

Considerações de Auditoria Interna
Prioritizar relevância, velocidade e flexibilidade - 
virtualmente

• É provável que a auditoria tradicional esteja em standby - concentre-se em projetos de consultoria 
relacionados com a crise.

• Avalie como a Auditoria Interna pode gerar valor com os recursos e capacidades reduzidas no ambiente 
virtual.

• Avalie o impacto do modelo operacional em modo virtual, adotado pelas áreas de negócio.
Incentivar a inovação através de novos métodos 
de trabalho, tão flexíveis quanto a sua empresa 
pode oferecer

• Aumente a análise de dados para gerar insights e realizar auditoria com menos intervenção das áreas de 
negócios.

• Adopta ferramentas de análise de dados e colaboração virtual para realizar projetos de uma ponta à ponta; e 
• Apostar na compreensão autónoma através de acesso a dados, registos e informações.

Exemplos táticos

• Identifique o impacto no plano de auditoria atual e 
adie, cancele as auditorias conforme necessário. 
Altere o foco para agregar valor através de uma 
atitude proativa em projetos de consultoria.

• Atualize mecanismos de comunicação e relatório.
• Avalie as maneiras mais eficientes e eficazes de 

realizar auditorias usando ferramentas de 
comunicação, partilha de ficheiros e mecanismos 
de acesso remoto.

• Use os recursos de análise de dados durante toda 
a auditoria para ajudar na mitigação dos riscos 
mais elevados e fornecer informações valiosas 
para o negócio.

Ajustando para o novo normal

Audio, Imagem,
Processamento 

de Video 

ChatbotVideo 
conferência

Cloud

Conversações

Análise de dados
& Investigação

TecnologiaPortátilSmartphone

Segurança de 
Informação

Internet Auditoria
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3. Comunicação proativa com os stakeholders e Comité de Auditoria

Considerações de Auditoria Interna
Revisitar a comunicação da Auditoria Interna com 
os stakeholders - comunique valor, seja 
transparente e fique próximo dos negócios

• Seja transparente e articule o impacto e as limitações do COVID-19 nos negócios, na avaliação de riscos e na 
resposta da auditoria.

• Comunique possíveis riscos emergentes, estratégias de mitigação da empresa e/ ou casos em que a gestão 
tenha intencionalmente aceite o risco.

• Desafie o departamento a fazer mais para se adaptar, encontrar maneiras inovadoras de operar ou ajudar em 
novas áreas.

• Comunique o valor associado a novos projetos ou atividades, nomeadamente, dar feedback em tempo real 
para permitir respostas mais fortes da gestão, mitigando potenciais ações de má conduta, identificando fraudes 
e conformidade regulatória.

• Interaja regularmente com os auditados e os stakeholders  de forma a obter feedback sobre o risco e a 
resposta à auditoria.

Reduzir eventuais “pontos cegos” nos períodos em 
que a mudança é mais dinâmica.

Exemplos táticos

• Estabelecer protocolos de comunicação e 
emissão de relatórios para alinhar o cronograma e 
os mecanismos de criação de relatórios e 
comunicação.

• Atualizar a liderança e o Comité de Auditoria com 
riscos potencialmente emergentes, atividades de 
mitigação e relatórios de valor da Auditoria 
Interna.

• Alavancar a tecnologia virtual aprovada pela 
empresa para conectar e partilhar atualizações 
com os stakeholders, Gestão de Topo e Comité de 
Auditoria.

• Estabelecer e manter contacto com as principais 
funções e stakeholders de forma a estarmos 
atualizados sobre os desenvolvimentos.

• Os protocolos de comunicação e 
relatórios foram estabelecidos ou 
atualizados com a Gestão de Topo e 
o Comité de Auditoria, conforme 
necessário?

• Qual o processo que deve ser 
seguido para reportar riscos elevados 
e emergentes à Gestão de Topo?

• De que maneira os relatórios e a 
comunicação podem ser aprimorados 
(por exemplo, alavancando a 
visualização, o acesso ao status em 
tempo real)?

Checklist de comunicaçãoAproveite as tecnologia de vídeo, as ferramentas de 
colaboração para partilhar informações valiosas.
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4. Redireccionar excedentes potenciando o negócio e a função de Auditoria Interna

Repensar a visão para a Auditoria Interna
A função de auditoria interna pode ser vista em cinco áreas funcionais, que permitem alcançar a sua missão e corresponder às 
expectativas dos stakeholders: Estratégia, Estrutura, Pessoas, Processos, e Tecnologia. Um framework de transformação deve abordar 
todas as componentes da função de Auditoria Interna, sustentando a visão da organização.

Framework de Transformação

    Estratégia

Redefinir os 
componentes 
estratégicos da função 
de Auditoria Interna, 
incluindo a visão, a 
missão e os seus 
objetivos:
• Migrar da visão 

centrada em controlos 
para a visão do risco

• Envolvimento com o 
negócio

Estrutura

Pensar a organização 
da Auditoria Interna e 
as relações na 
organização:
• Alavancar as 

atividades de 
gestão de riscos

• Dimensionar a 
estrutura partindo 
dos temas de risco

Pessoas

Rever a experiência e 
as competências da 
função de Auditoria 
Interna, bem como a 
formação e as 
oportunidades de 
desenvolvimento:
• Upskill digital
• Data-driven e  

issue-focused 
mindset

  Processos

Implementar uma 
metodologia 
consistente em todas 
as fases do ciclo de 
auditoria, para 
otimizar a função
• Identificação e 

monitorização 
dinâmica de riscos 

• Agilidade ao longo 
das atividades de 
auditoria

Tecnologia

Incorporar o uso de 
tecnologia em todos 
os aspetos da função 
auditoria interna
• Fontes de dados 

estruturados e não 
estruturados

• Monitorização 
contínua dos 
mecanismos de 
data analytics
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