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1 Data Science
O que é? 
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O que é isto da ciência dos dados?

Data Science é o estudo dos dados e informações inerentes ao negócio e todas as 
visões que podem cercar um determinado assunto. 

É uma ciência que estuda as informações, seu processo de captura, transformação, 
geração e, posterior análise. 

A ciência de dados envolve diversas disciplinas:

● Computação;
● Estatística;
● Matemática;
● Conhecimento do Negócio.
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Data Science
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Data Science

Extração e Guarda 
de Dados

Técnicas de Data 
Science

Aplicabilidade

Totalidade

Exatidão

Integridade & Confidencialidade

Modelos Supervisionados

Modelos Não Supervisionados

A utilização de técnicas de 
data science tem: 

● objectivos concretos e 
● preocupações distintas.

Avaliação de Risco

Reporte



2 Os nossos desafios e
a importância dos dados
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Elevada evolução nas 
Tecnologias “Essential 8”

Modelos de negócio 
dinâmicos e complexos

Disponibilidade de dados

Transformação digital e 
velocidade de alterações 
tecnológicas

Expectativas dos stakeholders

Escrutínio regulatório

Não é segredo para 
ninguém que o 
mundo à nossa 
volta está a mudar!
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O que  agora  é possível
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Influenciar e reforçar as primeiras e 
segunda linhas de defesas através de 
contínua monitorização e colaboração 
digital 

Oferecer maior cobertura do 
universo auditável sem incremento 
de recursos

Conduzir auditorias com precisão 
cirúrgica

Descobrir padrões do 
comportamento humano através de 
análises automatizadas 

Identificar blind spots, que não 
eram visíveis ao olho humano

Neste momento o auditor 
interno pode ... Alguns já começaram!

Utilização de machine 
learning para análise de 500,000 
imagens para identificar potencial 
fraude em cerca de 10 minutos

Análise de dados para 
identificação de erros no 
processo de terminação de RH 
com implicações na atribuição de 
bónus ou subsídios

Análise de dados para 
comparação de tarifários 
alternativos e decisão sobre 
medidas a tomar
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Quem lidera esta transformação? 

Pessoas
• Não subestimar o foco necessário na 

estratégia de talento para alcançar o 
sucesso com a transformação de AI

• Redesenhar perfis de auditor de 
próxima geração que prepare o futuro 
da função

• Esta janela de oportunidade é 
fundamental para quebrar bloqueios 
entre as 3 linhas de defesa durante a 
realização de atividades de auditoria. 
Sem nunca afectar a independência!

A adoção incremental de novas ferramentas e abordagens pode ajudar a 
alcançar uma cobertura de risco significativamente maior, mantendo os 
orçamentos de IA. Investimento com alto retorno!

Dados
• Alavancagem dos dados para a 

transformação de AI é um caminho e não 
acontece do dia para a noite! 

• A monitorização de riscos com 
recurso a dados pode aumentar a 
qualidade das discussões sobre 
avaliação de risco. 

• As barreiras de entrada à adoção de 
técnicas de análise de dados nunca 
foram tão baixas. 
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O auditor da próxima geração

O perfil do auditor interno da próxima geração exige uma combinação de diversas capacidades reunidas para trabalhar 
em auditorias orientadas e focadas em dados.

AI deve desenhar o perfil da próxima geração alinhado com a 
cultura e estratégia da organização.
Considerações;

– Proposta de valor - Que valor queremos entregar?
– Modelo operacional - Qual o melhor modelo de gestão de 

equipa? 
– Data skills - cientistas de dados ou analistas de dados?
– Business skills - conhecimento da organização ou da 

indústria? 
– Estratégia de recrutamento - Como selecionamos e talento 

de AI?
– Estratégia de progressão - Qual o plano de carreira para 

os auditores? 

Negócio
• Conhecimento de 

indústria
• Conhecimento 

regulatório e de 
compliance

Dados e Digital
• Compreensão das fontes de dados, 

qualidade de dados e capacidades de 
análise.

• Conhecimento sobre ERP, Cibersegurança, 
Cloud, bem como automações.

Auditoria Interna
• Capacitação técnica
• Profissionalismo
• Cepticismo
• Foco no valor para o 

negócio

NextGen IA 
professional 

Profile



3 Que técnicas podemos 
adoptar em auditoria 
interna?
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Técnicas de Análise

Deteção de anomalias Modelação preditiva

Se algo não parece bem, provavelmente não está bem.

Deteção de anomalias estatísticas.

Identificação de atividades não usuais ou picos de 
transações.

Conhecimento de negócio aliado a dados que comprovam 
o conhecimento permitem modelar comportamentos e 
identificar aqueles que fogem ao previsto.

Identificação de comportamentos não padronizados e/ou 
não usuais.
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Outras Técnicas

Inteligência artificial Simulação

Aprendizagem efetuada com base em dados históricos e 
algoritmos de inteligência artificial.

Modelos supervisionados

Modelos não-supervisionados

Através do conhecimento obtido através dos dados é 
possível simular comportamentos e calcular impactos para 
situações hipotéticas.



4 Wrap-up
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Wrap-up

Adopção de um mindset digital e combinar tecnologia com talento.

Adaptação dos planos de auditoria. Começar o plano com dados!
Incorporar análise de dados no processo de auditoria.

Adaptação da equipa de auditoria interna através do desenvolvimento de 
competências digitais da equipa atual ou através de outsourcing.

Estão prontos para entrar nesta nova era digital?
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