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Riscos Tecnológicos
Emergentes

Aplicações e bases de dados

• Aplicações sem suporte

• Falhas críticas de sistema

• Problemas de configuração

• Falhas de segregação funções

Segurança e privacidade

• Intrusão de malware

• Ataques de vírus

• Ataques a sites web

• Falhas na gestão de patches

Gestão de projetos

• Derrapagem de orçamento

• Desajuste nos benefícios obtidos

• Atrasos nas entregas

• Reduzida qualidade das entregas

Infraestructura

• Roubo

• Danos nos servidores

• Inflexibilidade da arquitetura de IT

• Tecnologia obsoleta

Talento

• Perda de recursos chave

• Inabilidade para atrair recursos

• Desalinhamento de competências

• Desconhecimento do negócio

Regulamentação e conformidade

• Não conformidade com politicas ou
regulamentação

• Não conformidade com contractos
de software

Dados

• Divulgação de dados sensíveis

• Corrupção de dados

• Acessos não autorizados

• Qualidade dos dados

Ambiente Físico

• Desastres naturais

• Ataques terroristas

• Greves de trabalhadores

• Falhas de serviço

Terceiros e outsourcing

• Fugas de informação

• Reduzido nível de serviço

• Integração inadequada

• Outsourcers não autorizados

Operações

• Interrupções no processamento

• Erros de operadores

• Falta de capacidade de serviço



Keith Strier

EY Global & EY Americas Advisory AI Leader

AI is different from traditional IT systems and 
brings with it a new set of opportunities and 
risks. To build trust in AI organizations will 
need to go beyond monitoring the AI system’s 
reliability and performance and consider 
whether it has the appropriate level of 
explainability and accountability. 
Consideration should also be given to broader 
ethical and societal impacts.

“



Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta.

Melhor trabalha o mundo.

The better the question. The better the answer. 

The better the world works.

O que é a Inteligência 
Artificial?
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É uma área de conhecimento da Ciência da 
Computação que tem como foco o estudo e a criação 
de máquinas inteligentes que trabalham e agem como 
os seres humanos. 

Inteligência Artificial

Conceitos



Inteligência Artificial

Técnicas
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No paradigma da computação tradicional os programas seguem uma sequência lógica de programação onde os 
Algoritmos, têm todos uma Entrada (input) e uma Saída (output), ou seja os dados entram, o algoritmo é aplicado e 
sai um resultado.

Na Aprendizagem Automática (Machine Learning) a situação é invertida: Entram os dados e o resultado desejado, e 
sai o algoritmo que transforma os primeiros no segundo. – Os algoritmos de aprendizagem são aqueles que criam 
outros algoritmos. 

São estes algoritmos que estão presentes nos carros autónomos, na classificação de imagens, sistemas de 
recomendação, diagnóstico de doenças, entre outros…  

Inteligência Artificial

Paradigmas
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Na Aprendizagem Automática destacam-se dois tipos (dos vários):

• Aprendizagem Supervisionada

• O algoritmo aprende com base no conjunto de dados de treino devidamente classificados, e o objectivo é 
encontrar uma função a partir destes. Cada exemplo do conjunto de dados de treino, é rotulado de acordo 
com a resposta que o algoritmo der. (ex: sistemas de Captcha, deteção de SPAM, etc.) - De acordo com o tipo 
de classificação, podemos estar a falar de tarefas de classificação ou regressão.

• Aprendizagem Não-Supervisionada

• O conjunto de dados utilizado não é classificado e não tem instruções específicas sobre o que fazer com ele. O 
sistema encontra uma forma forma automática para encontrar uma estrutura e organização nos dados 
através da extração de características (ex: através de uma rede neuronal) e análise da sua estrutura. (ex: 
Reconhecimento Facial, Voz, Texto, Video – deep learning)

Inteligência Artificial

Paradigmas
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Inteligência Artificial
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Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta.

Melhor trabalha o mundo.

The better the question. The better the answer. 

The better the world works.

E que desafios na 
transformação digital?

Fonte: https://www.irishexaminer.com/breakingnews/technow/this-ai-coffee-robot-can-make-you-a-customised-drink-
while-youre-still-in-bed-832864.html 



Inteligência Artificial

Desafios
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• Volume – grandes volumes de dados e a necessidade de aumento da velocidade de tratamento

• Complexidade – o aumento da complexidade leva a alteração de processos de decisão baseados em regras para 
processos algoritmicamente complexos que utilizam dados do passado como base para planear para o futuro

• Transparência – tecnologias com aprendizagem automática ou aprendizagem em profundidade levam a decisões 
parcialmente inexplicáveis



Reconhecimento de Padrões 
de Voz

Algoritmos de Ranking

Otimização do processo de 
compra

Big data, novas 
ameaças

Reconhecimento de 
Imagens

Incerteza nas definições da IA

Falta Estratégia para a IA

Otimização de Conteúdos

Carros Autónomos

Dependência de Terceiros 

Inteligência Artificial 

Desafios

Estes desafios têm levado a uma mudança nas organizações, e no paradigma da auditoria 
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Inteligência Artificial 

Benefícios da IA
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Inteligência Artificial

Desafios
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A importância do conjunto de dados de entrada no algoritmo

Fonte: https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/tay-microsoft-chatbot-racist



Inteligência Artificial

Desafios
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Qual das seguintes imagens foi gerada por um sistema de IA?

Fonte: https://research.nvidia.com/publication/2017-10_Progressive-Growing-of 

https://thispersondoesnotexist.com/


Inteligência Artificial

Desafios
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Deepfake

Até que ponto vamos confiar no que vemos
e ouvimos?

"Imagine this for a second: One man, with 
total control of billions of people's stolen 
data, all their secrets, their lives, their 
futures,"

Fonte: https://www.weforum.org/agenda/2019/06/zuckerberg-deepfake-video-tests-facebooks-rules



Inteligência Artificial - Desafios
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Fonte: https://healthitanalytics.com/news/deep-learning-malware-can-fake-cancer-on-medical-images



Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta.

Melhor trabalha o mundo.
The better the question. The better the answer. 

The better the world works.

Quais os desafios da Inteligência 
Artificial para a Auditoria 
Interna?



Auditoria Interna 

Desafios
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Desafios para os Auditores de IA

1. Frameworks de auditoria sem maturidade ou regulação específica para a IA

2. Precedentes limitados para casos de uso relacionados com a IA

3. Incerteza nas definições e taxonomias da IA

4. Grande variação entre as soluções e sistemas de IA - Efeito “Black box” da aprendizagem automática

5. Natureza emergente da IA

6. Falta de directrizes explícitas para a auditoria de IA

7. Inexistência de pontos de partida estratégicos

8. Curva de aprendizagem muito íngreme para o auditor de IA

9. Risco dos fornecedores criado pelo outsourcing da IA a terceiras partes

Fonte: ISACA – Auditing Artificial Intelligence



Auditoria Interna 

Por onde começar?
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Auditing Artificial Intelligence by ISACA

• Preconiza um alinhamento entre o 
COBIT 2019 no apoio à Auditoria de 
IA. 

• Alerta para o trabalho a ser realizado 
entre auditores e cientistas, 
engenheiros e arquitetos de dados na 
auditoria aos algoritmos

• Foco nos controlos e estruturas de 
Governança e alinhamento entre o 
negócio e o IT



Auditoria Interna 

Por onde começar?
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Factores Críticos de Sucesso

• As auditorias devem avaliar os produtos de trabalho, requisitos de retenção e registo de transacções como parte 
dos testes a executar no terreno

• Conhecer a arquitectura e desenho da IA que pode combinar, programação, armazenamento de dados, 
algoritmos, COTS, toolkits de aprendizagem automática, processamento e modelação de dados.

• Envolvimento de stakeholders internos (Equipas de engenharia e segurança) e externos (ex: cloud provider)

• Explicar e comunicar proactivamente a IA aos stakeholders e fazer o breakdown dos termos e complexidade 
inerentes

• Adotar e Adaptar frameworks existentes (ex: CRISP-DM) e regulamentos como por exemplo o RGPD.

• Foco na Transparência através de processos iterativos onde o processo de auditoria garante a vigilância dos 
desenvolvimentos correntes e futuros relacionados com o ciclo de vida da IA.



Auditoria Interna 

CRISP-DM
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• Framework CRISP-DM – Cross Industry Standard Process for Data Mining, focada na auditoria da Aprendizagem 
Automática que segue 6 passos

1. Compreender o Negócio

2. Compreender os dados

3. Preparar os dados

4. Modelar

5. Avaliar

6. Implementar

Fonte: https://www.isaca.org/Journal/archives/2018/Volume-1/Documents/The-Machine-Learning-Audit-CRISP-DM-Framework_joa_Eng_0118.pdf



Auditoria Interna 

ICO
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Auditing Framework for Artificial Intelligence, focada no tema da proteção de dados pessoais (RGPD). A framework
é composta por duas componentes chave:

1. Governance and Accountability – Na adoção de aplicações com IA 
no tratamento de dados pessoais, os responsáveis pelo tratamento 
vão ter de avaliar os seus modelos de governo e práticas de gestão 
do risco

2. Áreas de Risco específicas da IA – 8 áreas em que cada uma deve 
ser alvo de análise dos riscos de protecção associados aos dados

Fonte: https://ai-auditingframework.blogspot.com/2019/03/an-overview-of-auditing-framework-for_26.html



Auditoria Interna 

Regulamentação
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Comissão Europeia

• Em 8 de Abril de 2019 a Comissão Europeia lançou um conjunto de diretrizes Éticas para uma IA de Confiança 
desenvolvida por um grupo de especialistas em Inteligência Artificial (AI HLEG)

• Consiste num conjunto de princípios éticos, com 7 atividades obrigatórias e uma checklist de avaliação de 
conformidade 

• Vigilância dos Direitos e Liberdades

• Robustez técnica e segurança

• Privacidade e governança dos dados

• Transparência

• Diversidade, não discriminação e justiça

• Bem-estar social e ambiental

• Accountability

Fonte: https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation



Auditoria Interna 

Regulamentação
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Comissão Europeia

• O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), inclui regras relacionadas com a definição de perfis 
e tratamento automatizado de dados pessoais, que incluem:

• Restrições no tratamento automatizado que não envolvam intervenção humana, incluindo a comunicação 
ao titular dos dados de que está a ser utilizada uma tecnologia de tratamento automatizado, de como é 
que o sistema toma as suas decisões e de como é que essas decisões podem ter impacto no titular dos 
dados

• A oportunidade dos utilizadores terem a oportunidade de realizarem o opt-out da sua utilização e terem 
de ser fornecidos meios alternativos que envolvam intervenção humana, sem o titular ser penalizado ou 
negado o serviço.



EY Trusted AI

Framework

• Does it comply with ethical and social 
norms, including corporate values not 
historically mainstream for technology 
such as moral behaviour, respect, fairness, 
bias and transparency?

► Is there a clear line of accountability to an 
individual and clarity on how it operates, 
the data that it uses and the decision 
framework that is applied?

► Can it be trusted to perform as intended, 
not just during the initial training or 

modelling but also throughout its ongoing 
“learning” and evolution? 

► Did the AI design consider local and macro 
social impact, including its impact on the 

financial, physical and mental well-being of 
humans and our natural environment? 

Social responsibilityEthics

ReliabilityAccountability

Trusted AI

01 02

03 04



EY Trusted AI

Framework
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The AI’s outcomes are aligned with 
stakeholder expectations and perform 
at a desired level of precision and 
consistency.

When interacting with an AI, an end-
user is given appropriate notification 
and an opportunity to select their level 
of interaction. User consent is 
obtained, as required for data 
captured and used.

Inherent biases arising from the 
development team composition, data and 
training methods are identified and 
addressed through the AI design. The AI 
system is designed with consideration for 
the need of all impacted stakeholders and 
to promote a positive societal impact.

The data used by the AI system components 
and the algorithm itself is secured from 
unauthorized access, corruption and/ or 
adversarial attack. 

The AI’s training methods and decisions criteria can be 
understood, is documented and is readily available for 
human operator challenge and validation.



Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta.

Melhor trabalha o mundo.
The better the question. The better the answer. 

The better the world works.

Quais os desafios da Inteligência 
Artificial para a Auditoria 
Interna? – Caso Prático (EY)



Caso Prático – EY

Setor Automóvel
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Contexto do Cliente: Os serviços financeiros utilizam tecnologia com algoritmos de Inteligência Artificial (IA) para 
criar modelos preditivos para o planeamento corporativo.

Objetivo: Expandir a solução a nível global do grupo.

Questões Levantadas pela Auditoria Interna:

A adoção a nível global desta tecnologia levantou questões que o departamento de Auditoria Interna quis ver 
respondidas:

• Será que a implementação de tecnologias com IA levam a requisitos adicionais de auditoria?

• Que standards de auditoria devem ser considerados para a utilização de tecnologia com IA?

• Quais os riscos que podem surgir em relação à deturpação das contas anuais?

• Quais os processos e métricas de controlo que vão necessitar de adaptação?

• Qual a documentação que vai servir de suporte à avaliação de um auditor?



Caso Prático – EY

Setor Automóvel
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Abordagem: 

• Framework EY “Trusted AI”

• Plataforma de planeamento da EY para validar os resultados produzidos pela solução do cliente

Entregáveis:

• Manual que abrange todas as etapas importantes relacionadas com a auditoria de uma solução de IA, bem como 
uma lista de verificação (checklist).
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Tiago Cunha Oliveira

Manager

FSO Internal Audit

tiago.cunha.oliveira@pt.ey.com

+351 967 060 776

Paulo Rosado

Manager

Advisory Cybersecurity

paulo.rosado@pt.ey.com

+351 916 200 852

The better the question. The better the answer. 

The better the world works.

Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta.
Melhor trabalha o mundo.


