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Legenda:               Desafios da AI                    Soluções da AI

1. Contexto de Auditoria Interna (AI): Desafios e Soluções (1/2)
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Força de trabalho

• Alocação da força de trabalho 

com Indisponibilidade de alguns 

recursos

• Capacitar os recursos às novas 

formas de trabalhar

• Gestão da força de trabalho da AI, 

através de meios tecnológicos

• Recurso ao co-sourcing

• Formação e capacitação dos 

recursos 

Performance do negócio (empresa e seus stakeholders)

• Auxiliar o Órgão de Administração 

enquanto consultor de gestão da 

crise pandémica, alancando o 

expertise e conhecimento interno

• Acompanhar/ rever o plano de 

continuidade de negócio

• Flexibilidade de atuação

• Rever prioridades das atividades 

incluídas no plano 

Operacionalização da atividade

• Ajustamento do seus 

procedimentos internos e 

utilização de tools de apoio à 

auditoria remota

• Transição de auditorias presencial 

para auditorias remotas com 

recurso a ferramentas analíticas

• Disponibilização workflow de 

suporte ao trabalho remoto

Ambiente de risco

• Apoiar a instituição na avaliação 

dos riscos emergentes (p.e. 

Cybersecurity, Fraude)

• Auditoria suportada por avaliação 

dinâmica de riscos, com 

contribuições dos stakeholders da 

AI e de entidades externas

Covid 19 originou uma forte disrupção no negócio e na atuação de AI, ao nível da(o):



1. Contexto de Auditoria Interna (AI): Desafios e Soluções (2/2)
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Hot Topics  do Plano de Auditoria (Gartner)

Resiliência operacional:

✓ Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR)

✓ Vulnerabilidades cibernéticas

✓ IT Governance

✓ Data Governance

✓ Third-party management 

✓ Corporate Financial Management

Incerteza no ambiente macroeconómico:

✓ Risk culture and decision making

✓ New corporate financial management risks

✓ Supply Chain

✓ Corporate Responsibility

Humanização vs. Desumanização da Força de Trabalho

✓ Workforce management 

✓ Talent resilience

1ECCIA: The European Confederation of Institutes of Internal Auditing

Principais Tendências – Risk Focus 2021 (ECIIA1)

Os cinco maiores riscos que as organizações enfrentam atualmente 

vs. os riscos que irão enfrentar dentro de três anos.



2. Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) 
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IIA Standards  | Quality Assurance and Improvement Program | IPPF 1300 & 1310

A International Professional Practices Framework (IPPF 1300) requer que o CAE desenvolva e mantenha um Quality Assurance and 

Improvement Program (QAIP), que considere todos os aspetos da atividade de auditoria interna, possibilitando assim uma avaliação 

da conformidade da atividade de auditoria interna com a Definição de Auditoria Interna, face aos IIA Standards e aplicação do Código de 

Ética pelos auditores internos. 

Este avalia também a eficiência e eficácia da atividade de auditoria interna, identificando oportunidades de melhoria, devendo incluir 

avaliações tanto internas como externas (IPPF 1310).

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/services/quality/pages/guidance.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx


3. Quality Audit Monitoring Solution (QAM)
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Visão Integrada

Reportes 
Dinâmicos

Monitorização 
contínua da atividade 

Acessibilidade à 
informação 

Digitalização

Assegura uma gestão efetiva, dinâmica e contínua da FAI

Contribui para a flexibilização do reporte das atividades de auditoria 

interna

Promove uma efetiva da alocação dos recursos humanos, suas 

competências e necessidades de desenvolvimento

Proporciona uma visão clara do seu mandato, grau de cumprimento 

do plano de atividades, cobertura de riscos e conclusões de auditoria 

Suporta o exercício de Quality Assurance and Improvement Program 

(QAIP), em alinhamento com os Standards do IIA

A solução QAM suporta a monitorização da qualidade e performance da Função de Auditoria

Interna (FAI), promovendo a concretização dos standards de referência internacional do IIA

(The Institute of Internal Auditors) e agiliza os processos de reporte ao Conselho de

Administração e Comissão de Auditoria.



3. Funcionalidades da Solução QAM 

24 February 2021 Quality Audit Monitoring – QAM SolutionPage 7
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3. Demo
Quality Assurance Monitoring Solution



5. Perguntas e Respostas



EY | Building a better working world

Sobre a EY

A EY tem como propósito construir um mundo melhor de negócios, ajudando a criar 

valor a longo prazo para os seus clientes, colaboradores e a sociedade, bem como a 

gerar confiança nos mercados.

Dotados de informação e de tecnologia, várias equipas da EY, em mais de 150 países, 

asseguram confiança através da auditoria e ajudam os seus clientes a crescer, 

transformar e operar.

Através de serviços de auditoria, consultoria, fiscalidade, transações, estratégia e 

serviços jurídicos, as equipas da EY pretendem colocar melhores perguntas para 

encontrar novas respostas para as complexas questões que o nosso mundo enfrenta 

hoje.

EY refere-se à organização global, e pode referir-se a uma ou mais firmas-membro da 

Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais uma entidade juridicamente distinta. A 

Ernst & Young Global Limited, firma sedeada no Reino Unido, limitada por garantia, não 

presta serviços a clientes. Informações sobre como a EY recolhe e utiliza dados pessoais 

e uma descrição dos direitos que os titulares dos dados têm ao abrigo da legislação de 

proteção de dados estão disponíveis em ey.com/pt_pt/legal-and-privacy.

As firmas-membro da EY não prestam serviços jurídicos quando tal seja vedado pela 

legislação local. Para mais informação sobre a nossa organização, por favor visite 

ey.com.

© 2021 Ernst & Young, S.A.

Todos os direitos reservados.

Este material foi preparado para fins meramente informativos e não se destina a ser 

considerado como aconselhamento contabilístico, fiscal, ou outro aconselhamento 

profissional. Por favor consulte-nos para aconselhamento específico.

ey.com


