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Enquanto terceira linha de uma organização, a função de Auditoria 
Interna tem um papel fundamental na Corporate Governance, uma 
vez que terá de se pronunciar sobre os diferentes processos de 
governação, e promover o seu bom funcionamento e interligação.

Como?
• Organizando auditorias focadas nos pilares da Corporate

Governance (p.e. ética e cultura organizacional, controlo 
interno, desempenho e remunerações, continuidade de 
negócio, etc)

Mas também:
• Observando no seu Plano de Auditoria a cobertura de áreas 

críticas complementares, como:
• ESG (Environmental, Social and Governance)
• Partes Relacionadas e Conflito de Interesses
• Ownership e Reporting de Riscos
• Anti-fraude, compliance e reporting
• Qualidade

Corporate Governance é a combinação de processos 

e estruturas pensadas e implementadas pela Gestão para 
informar, dirigir, gerir, e monitorizar as atividades da 
Organização na prossecução dos seus objetivos.
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• A auditoria interna fornece garantia objetiva e visão sobre a eficácia e 
eficiência da gestão de riscos, sistema de controlo interno e processos 
de governo internos.

• As perceções da auditoria interna sobre o modelo de governo, risco e 
controlos provocam mudanças positivas e despoletar inovações 
dentro da organização, que constituem fatores essenciais na melhoria 
continua e resiliência organizacional.

• O forte apoio do Conselho de Administração e do Órgão de 
Fiscalização/Supervisão é nutrido por relacionamentos construídos 
sobre confiança mútua e interações frequentes, significativas de valor 
acrescentado com o Chief Audit Executive (CAE).

• Uma função de auditoria interna dinâmica e ágil é um recurso 
indispensável para apoiar uma Corporate Governance sólida e 
determinante da concretização dos objetivos estratégicos da 
organização.

“Functioning independently within the 
organization, internal auditing is performed 
by professionals who have a deep appreciation of 
the importance of strong governance, an in-depth 
understanding of business systems and processes, 
and a fundamental drive to help their organizations 
succeed”

IIA
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O recente relatório Risk in Focus 2022* do ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Audit), realizado no primeiro semestre 

de 2021, permite identificar a evolução de expectativas e hot topics a considerar para o plano de auditoria de 2022:
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Source: Risk in Focus 2022, ECIIA

1. Segurança de informação: resposta e recuperação

2. Intensificação da regulação sobre Sustentabilidade

3. Aceleração da digitalização

4. Desgaste da força de trabalho e erosão da cultura organizacional

5. Resposta à Pandemia: resiliência estratégica e organizacional

6. Risco financeiro e a eventual vaga de insolvências

7. Inflação crescente e restrições fiscais

8. Mudança climática e sustentabilidade

9. Flexibilidade das cadeias de distribuição

10. Saúde e segurança no contexto da ameaça continuada Covid

(*) resultante do envolvimento de 13 Países Europeus, 50 

entrevistas e 738 respostas de CAE (Chief Audit Executives)

FINAL-Risk-in-Focus-2022-V11.pdf%20(eciia.eu)
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Source: Risk in Focus 2022, ECIIA

Da análise do 5 principais riscos que as organizações enfrentam, entre 2021 e 2025, verifica-se a ciber-segurança e segurança de dados 

continua no topo das prioridades. Por seu turno, é expectável no topo dos riscos seja considerada a disrupção digital decorrente de nova 

tecnologia ou inteligência artificial, bem como a agenda de alteração climática e sustentabilidade ambiental.
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A mudança e incerteza irão definir 2022 e os 
anos seguintes. 

Auditoria interna deve entender esta mudança 
no mundo exterior, articular o quanto acredita 
que a organização se está a adaptar a estas 
pressões e identificar se os riscos associados 
estão a ser considerados e geridos. 

Em muitos casos vai exigir uma reconsideração 
integral da estratégia de auditoria interna, 
planeamento e áreas de foco na sua atuação e 
concentração de esforços em estreito 
alinhamento com outros órgãos de Corporate
Governance. 

“The world has changed. Internal audit
must change too”

Source: Risk in Focus 2022, ECIIA

FINAL-Risk-in-Focus-2022-V11.pdf%20(eciia.eu)
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Principais tendências e hot topics a considerar para o plano de auditoria de 2022

Tópico Riscos chave e relevância Auditorias a considerar

1
Gestão do capital 
humano e talento

O mercado de trabalho está a sofrer uma escassez sem precedentes 
após a recuperação da Covid-19 em certos setores. A procura de 
talentos é mais intensa do que nunca o que  conduz a riscos financeiros, 
devido à pressão sobre os salários, e riscos operacionais, porque as 
empresas não conseguem encontrar o talento de que necessitam para 
satisfazer a procura. Além disso, o bem-estar dos empregados, a carga 
de trabalho e o equilíbrio da vida profissional tornaram-se ainda mais 
importantes para atrair e reter talentos. 
(IIA: as pessoas sentem-se menos conectada, comprometidas, gestão de 
talentos, escassez de competências)

• Avaliação da eficácia do processo de recrutamento
• Rever as políticas e procedimentos de compensação dos 

empregados
• Avaliação das taxas de rotação e níveis de satisfação 

profissional
• Avaliação do bem-estar dos empregados e iniciativas de 

gestão do equilíbrio da vida profissional

2
Governação de 
Inteligência Artificial 
(IA) 

A Lei de Inteligência Artificial (AIA) visa salvaguardar os valores e 
direitos fundamentais da UE e a segurança dos utilizadores, visando 
obrigar os sistemas considerados como de alto risco a cumprir 
requisitos obrigatórios relacionados com a sua fiabilidade. A não 
conformidade pode resultar numa penalização de um máximo de 30 
milhões de euros ou 6% do volume de negócios mundial.

• Revisão da prontidão do AIA
• Revisão do quadro de governação da IA
• Revisão da conceção da IA - Rever controlos para avaliar e 

reduzir o enviesamento de algoritmos.

3
Shadow IT e gestão 
de despesas TI

As organizações lidam com uma procura crescente de apoio, 
aconselhamento e soluções de TI, resultando numa pressão adicional 
sobre os recursos de TI, possíveis gastos excessivos e procura de novas 
competências/conhecimentos e soluções de TI (provisórias). Estas 
soluções de IT em conjunto tecnologias de baixa barreira como a Cloud e 
o RPA levaram à aceleração da Shadow IT. Esta última não está sujeita a 
uma governação, políticas e controlos regulares de TI. Existe o risco da 
organização não estar em conformidade com os regulamentos, caso não 
controle os seus riscos internos e cibernéticos.
(IIA: adoção de low code reduz a fasquia para quem pode desenvolver 
apps)

• Avaliação das políticas e procedimentos em vigor para 
descobrir, prevenir e gerir a Shadow IT

• Avaliação da governação em torno de iniciativas de 
inovação/digitalização

• Análise da causa raiz para utilização de Shadow IT
• Avaliação da gestão de custos e despesas de TI
• Identificar oportunidades para expandir a força de trabalho 

digital

Tópico também incluído no 
“Risk in Focus 2022”, ECIIA
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Principais tendências e hot topics a considerar para o plano de auditoria de 2022

Tópico Riscos chave e relevância Auditorias a considerar

4
Resiliência de 
Negócios e Digital

A pandemia realçou a exposição das organizações na continuidade do 
negócio, continuidade das TI e processos de gestão de crises. A UE 
introduziu a Lei da Resiliência Operacional Digital (que deverá entrar em 
vigor no final do ano 2022) para regular a resiliência digital do setor 
financeiro e dos prestadores de serviços, destacando os riscos nesta 
área.
(IIA: Resiliência organizacional e estratégica)

• Avaliação dos processos de gestão da continuidade do 
negócio e de TI em vigor e, em que medida, estes foram 
atualizados

• Análise da qualidade da governação impactada por mudanças 
na direção estratégica ou por medidas tomadas durante a 
crise. 

• Conduzir testes de stress para antecipar futuras 
perturbações

5
Responsabilidade da 
rede de 
aprovisionamento

A 10 de Março de 2021, o Parlamento Europeu adotou um projeto de 
diretiva sobre a devida diligência na cadeia de abastecimento das 
empresas para identificar, prevenir, mitigar e prestar contas das 
violações dos direitos humanos e dos impactos ambientais negativos nas 
suas cadeias de abastecimento em todo o mundo. Estas empresas terão 
de rever os seus processos em conformidade para evitar sanções 
significativas e manter a sua licença para operar.
(IIA: Estirpes da cadeia de abastecimento/risco de gestão de inventário)

• Avaliação do processo de due diligence da cadeia de valor e 
cobertura da cadeia de valor

• Auditoria do processo de procura e oferta de fornecimentos 
críticos, tanto relacionados com produtos como não 
relacionados com produtos

• Avaliação do processo de certificação por terceiros

6 Cultura e valores

Reguladores, conselhos executivos, investidores institucionais e outros 
stakeholders esperam cada vez mais que as organizações tenham uma 
forma eficaz de medir e informar sobre a cultura empresarial. A 
pandemia e o trabalho remoto, bem como o impacto dos movimentos 
recentes sobre a diversidade e a inclusão nas organizações, 
amplificaram a importância de se manter uma vigilância na cultura 
organizacional. 
(IIA: as pessoas têm menos perceção de como o seu trabalho contribui 
para um bem maior, desvinculação > fraude e outras condutas erradas, 
supervisão de gestão limitada)

• Diagnóstico da aptidão da cultura da empresa: avaliar o 
alinhamento da estratégia de liderança e o feedback de toda a 
organização Auditoria da cultura de risco: Uma auditoria dos 
sentimentos dos empregados, tom do topo, recompensas, 
reconhecimento e políticas/procedimentos

• Avaliação do programa de gestão do risco de fraude
• Auditoria aos controlos

Tópico também incluído no 
“Risk in Focus 2022”, ECIIA
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Principais tendências e hot topics a considerar para o plano de auditoria de 2022

Tópico Riscos chave e relevância Auditorias a considerar

7 Sustentabilidade

O conceito de Governação Ambiental, Social e Governance Corporativa 
(ESG) é alvo de cada vez maior atenção. Por exemplo o Plano de Ação 
sobre o Financiamento do Crescimento Sustentável (Plano de Ação da 
UE), estabelece uma estratégia abrangente para ligar ainda mais o 
financiamento à sustentabilidade. O plano inclui 10 ações que podem ter 
impacto nos relatórios internos e externos para o ano 2021 ou 
posterior. Especificamente, a taxonomia da UE, a SFDR e a CSRD podem 
tornar-se obrigatórias para as organizações. A não alteração adequada 
do ambiente de controlo interno poderá resultar no não cumprimento de 
leis e regulamentos. 

• Auditar o(s) quadro(s) de Governação existente(s) que 
assegure(m):

• Fiabilidade dos relatórios sobre questões relacionadas 
com o ESG/ Carbono

• Atingir os objetivos da empresa ESG/ Carbono
• Garantia de Qualidade Independente

8
Pacotes de apoio 
COVID

Como consequência da COVID-19, governos de todo o mundo 
introduziram esquemas de apoio à COVID-19, que incluíam benefícios 
fiscais e monetários para as empresas. As empresas que utilizaram 
estes esquemas de apoio estão expostas a riscos de incumprimento dos 
termos de aplicabilidade e de desvio de fundos. 

• Auditar a Governação de uma ponta à outra e processos 
relacionados com os (vários) regimes de apoio a nível de 
grupo para confirmar a conformidade com os requisitos e 
declarações internas/externas relacionadas com a utilização 
de pacotes de apoio (reputação). 

9 Cibersegurança

Como consequência da pandemia covid-19, as empresas estão a 
acelerar a sua transformação digital. Isto, juntamente com uma 
crescente sofisticação dos ataques cibernéticos, está a forçar as 
organizações a implementar iniciativas emergentes de cibersegurança. 
Adoção do principio “never trust, always verify”. Existem riscos na 
gestão do âmbito e eficácia das atividades de cibersegurança das 
organizações.
(IIA: Reduzir o tempo de inatividade, a perda de receitas mantendo a 
confiança dos clientes)

• Auditoria end-to-end do processo de resposta cibernética 
para detetar vulnerabilidades no processo de resposta 

• Avaliação de iniciativas de cibersegurança (OT e IT)
• Avaliação da frequência e âmbito de iniciativas de inteligência 

de ameaça
• Avaliação das ações de acompanhamento das iniciativas de 

cibersegurança

Tópico também incluído no 
“Risk in Focus 2022”, ECIIA
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Principais tendências e hot topics a considerar para o plano de auditoria de 2022

Tópico Riscos chave e relevância Auditorias a considerar

10
Gestão do risco 
geopolítico

O próximo ano será aquele em que os efeitos da pandemia a médio e 
longo prazo no ambiente geopolítico começarão a cristalizar-se. Uma 
combinação da pandemia COVID-19, tensões comerciais, alterações 
climáticas, e uma série de outros fatores (como eleições) significa que a 
probabilidade de o desempenho das empresas ser afetado por decisões 
políticas, eventos ou condições está no auge após a 2ª Guerra Mundial. 
Adicionalmente, a inflação deve ser monitorizada e gerida, p.e. escassez 
de oferta e aumento da procura, resultando no aumento dos preços 
(logística, chips, etc.)
(IIA: Reformas fiscais à escala global e inflação)

• Rever a governação, procedimentos e políticas do programa 
de gestão do risco político. Avaliar a eficácia do programa 
para acompanhar e gerir os riscos geopolíticos

• Auditoria da prontidão da organização para a inflação 
(tesouraria, planeamento fiscal, aquisições, gestão de 
receitas)

Tópico também incluído no 
“Risk in Focus 2022”, ECIIA
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dos inquiridos no Inquérito Global de 
Auditoria Interna da EY disseram que ainda 
realizam anualmente uma avaliação de 
risco

60%

dos membros do conselho de 
administração do EY Global Board Risk 
survey 2021 identificaram que as 
funções de risco muitas vezes lutam 
para acompanhar as mudanças na 
estratégia de negócio

55%

dos inquiridos no inquérito interno de 
auditoria não incluiu a sustentabilidade no 
plano de auditoria durante 2021

90%

dos inquiridos num recente inquérito 
geoestratégia da EY classificou que o 
risco geopolítico para a sua empresa é 
muito maior do que era há dois anos

51%

CAE agenda: A EY identificou tópicos que consideramos como áreas de foco que a 
Auditoria Interna deve considerar no seu plano de IA para 2022.



3. Oportunidades de transformação da auditoria Interna

Os desafios anteriormente apresentados representam uma oportunidade da Função de Auditoria Interna reavaliar 

as suas prioridades, identificar o drivers de transformação e reavaliar o seu posicionamento e contributo na 

Corporate Governance.

1. Quão profundamente a auditoria interna está envolvida nas 

discussões da organização sobre riscos?

2. A auditoria interna está devidamente posicionada e com 

recursos para fornecer serviços de consultoria e garantia 

profissional de elevada qualidade?

3. O responsável de auditoria interna tem liberdade para 

desenvolver relacionamentos sólidos com o órgão de 

gestão, fiscalização e supervisão?

4. A gestão de topo reconhece e apoia adoção de condições 

sob as quais a auditoria interna pode prosperar?

5. Como é que o conselho de administração e o órgão de 

supervisão podem apoiar os esforços para tornar a 

atividade de auditoria interna ágil e inovadora?

Digitalmente 

segura, 

dinâmica e 

uma função 

de confiança

Avaliação de qualidade 

e performance
Análise de cenários

Formação continua

Modelo de Sourcing

Gestão de talento

Benchmarking
Plano de auditoria 

ágil / dinâmico

Dashboard em tempo 

real e reporte 

dinâmico

Auditoria contínua

Data Analytics

Avaliação de risco 

(tempo real)

Inteligence

Automation
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Perguntas e 

Respostas



The better the question. The better the answer. 

The better the world works.

Obrigada pela atenção!


