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Riscos Emergentes

No “The Global Risks Report 2019” 1) do World Economic Forum (WEF) são destacados, por categoria, os seguintes principais 

riscos globais:

1) World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2018-2019 (https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019) 
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Top 5 Global Risks em termos de impacto e probabilidade de ocorrência

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019


Impacto na Auditoria Interna

Exigências / Desafios

•Evolução rápida das tendências

•Novos riscos

• Complexidade interdependência dos 

riscos

•Inovação tecnológica

•Digitalização dos processos

•Novos requisitos dos Stakeholders

Novas Competências

• Tecnologias e Sistemas de informação

• Cibersegurança

• Análise de grande volume de dados 

(Big Data)

• Detecção e investigação de fraude

• Gestão de risco

• Softskills (Capacidade de adaptação, 

Comunicação)



Resposta Auditoria Interna

.

COMO

• Identificar AI com competências especificas ?

• Desenvolver competências necessárias ?

• Alargar a cobertura da organização ?

• Reter e motivar os AI especializados?

RESPOSTAS

• Reagir às mudanças dos Stakeholders realinhando a atividade da AI.

• Identificar e avaliar os riscos emergentes na organização.

• Monitorar a evolução dos riscos atuais.

• Planear a AI com base nos riscos relevantes (atuais e emergentes).

• Avaliar os recursos disponíveis para cumprir o Plano.

• Reavaliar  as competências necessárias (cml prazo).

• Identificar formas de motivar e reter os recursos especializados.



Resposta da AI

Valor  AI = f(X) 

X = Monitorizar as tendências globais/sectoriais Λ adaptar a atividade desenvolvida
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Monitorizar o impacto:

• Integridade em ativos físicos

• Qualidade do serviço prestado

• Perdas financeiras, operacionais

e reputacionais, decorrentes de:

− Falhas/ interrupção de exploração

− Danos/ destruição de ativos (redes,

centrais, outros sistemas).

− Falha na cadeia de fornecimento

− Violação/ destruição de dados


