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Contexto Auditoria PME’S Baseada em Dados 
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Principais caracteristicas do ambiente (PME’S) 

• Recursos limitados 

• Volume transaccional menor 

• Modelos de negócio mais simples 

• Ambiente de controlo menos maduro 

• Menor formalização de processos 

 

 

 

Confluência de aspetos potenciadores da 

utilização da análise de dados 

 

Condições atuais de tecnologia  

• Ferramentas open-source disponiveis 

• Conhecimento de fácil acesso 

• Capacidade de processamento a baixo 

custo 

 



Enquadramento 
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Auditoria baseada no Risco 

Risco  

A possibilidade que um evento ocorra e afete o 

alcançar dos objetivos estratégicos e operacionais. 

 

 

 

 

 

Avaliação do Risco  

O risco é habitualmente avaliado através de indicadores 

de impacto e de probabilidade de desvio face ao esperado 

(objetivos). 
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Auditoria baseada no Risco 

Auditoria Baseada no Risco 

As técnicas de auditoria baseadas no risco têm como premissa a orientação do trabalho para 

situações com maior potencial de risco.  

 

A visão tradicional apresenta uma noção muito próxima de  Risco ⇔ Impacto x Probabilidade.  

 

Em termos de análise de dados e de modelos de negócio  

estruturados o paradigma centra-se no conceito de: 

Risco ⇔ Anormalia: comportamento não irregular/volátil 
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Risco e Volatilidade 

7 

Modelo (Simplificação da Realidade) 

Diferença da realidade face o 
modelo é apurada pela volatilidade 

Realidade 

Validação da realidade face ao padrão 

Desvio padrão da 
realidade vs modelo 

Desvio abaixo da 
materialidade 



Casos 
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✓ Empresa comercial de pequena e média dimensão 

✓ Tabela Preços de Venda fixo por artigo definida anualmente 

✓ Descontos aplicados por cliente via negociação anual 

✓ Variações de desconto muito excepcionais durante o ano 

✓ Pagamento a prazo 60 dias. 
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Exemplo: Enquadramento 
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Exemplo - Risco: Transações anormais (erro/fraude) 
 

Modelo 

Movimentos contabilísticos seguem apenas perfil de 

movimentação pré definido. O perfil de movimentos é 

conhecido. 

Realidade 

Obtenção da totalidade do dados de contabilidade com 

indicação do identificador de movimento, utilizador, conta 

contabilística, data… Os movimentos ao serem registados é 

necessário julgamento e o modelo geral não cobre todas 

necessidades.  

Diferença 

Transações que não cumprem com padrão de movimentação 

pré definido, tipologias de transação tradicionais para o sector 

e modelo de negócio da empresa. 
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Processo de Análise 
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Exemplo - Risco: Transações anormais (erro/fraude) 
 

Journal ID user Data Conta Valor 

J0000001 U01 2019-01-02 21 1.230 

J0000001 U01 2019-01-02 71 -1.000 

J0000001 U01 2019-01-02 2433 -230 

J0000002 U01 2019-03-02 12 1.230 

J0000002 U01 2019-03-02 21 -1.230 

... ... …. ... …. 

Journal ID Deb Cred 

J0000001 21 

J0000001 71 

J0000001 2433 

J0000002 12 

J0000002 21 

... ... …. 

Identificação de contas a 

débito e crédito 

IF Valor < 0 ? Account : “” Pseudo Código 

IF Valor > 0 ? Account : “” 

Journal ID Perfil 

J0000001 #21 / #71 #2433 

J0000002 #12 / #21 

... ... 

Identificação de perfil 

contabilistico por movimento 

concat(merge(Deb),”/”,merge(Cred)) 

Group by 

Journal ID 

Tabela com todos os movimentos 

Contabilísticos do ano 

Perfil Valor 

#21 / #71 #2433 X 

#12 / #21 Y 

... ... 

Identificação de perfil 

contabilistico por movimento 

sum(if Amount > 0 ? Valor : 

0) 

Join by Journal ID 

Group by Perfil 
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Exemplo - Risco: Transações anormais (erro/fraude) 
 

Perfil Valor 

#21 / #71 #2433 X 

#12 / #21 Y 

... ... 

Identificação de perfil 

contabilistico por movimento 

Análise Julgamental dos 

perfis de movimentação 

identificando os irregulares 

Grafo de relações entre contas 

simplificado (contas a 2 digitos) 

Conjugado com análise do grafo 

de relações entre contas 

Link 

Processo de Análise 

https://antonioloureiro.github.io/AuditRiskDemo/gl_risk.html
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Exemplo - Risco: preço incorreto nas vendas 
 

Modelo 
Preço de Venda por artigo por cliente não apresentam desvio 

durante o ano. 

Realidade 

Obtenção da totalidade dos dados de faturação com indicação 

do artigo, cliente, preço e qtd. Dados não apresentam a 

estabilidade definida no modelo.  

Diferença 

Volatilidade de preços por cliente e artigo. Apurada através de 

agregação das vendas por cliente e artigo, apuramento do 

desvio padrão e média de preços por artigo. Indicador de 

probabilidade de erro é o coeficiente de variação de preços 

(Desvio Padrão/Média). 
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Processo de Análise 
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Data Ciente Produto Qtd Preço Valor 

2019-01-02 Client_A Product_AA 10 1,2 12 

2019-01-02 Client_B Product_BC 12 2,5 30 

2019-01-02 Client_C Product_ZF 20 40,5 810 

... ... …. ... …. 

Pseudo Código 

Tabela com todos as Faturas do ano 

Exemplo - Risco: preço incorreto nas vendas 
 

Ciente Produto Preço 

Médio 

Desvio 

Padrão 

Coef Var 

Client_A Product_AA 1,1 0,1 0,09 

Client_B Product_BC 2,3 0,18 0,078 

Client_C Product_ZF 42,1 1,5 0,035 

... …. …. …. …. 

Agregação por cliente e produto 

Group by Client and Produto 

sum(Valor)/sum(Qtd) sum(Valor) 

std(Preço) 
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Análise das Diferenças por via de visualização 

• Cada ponto representa um par cliente/produto 

• Eixo X - Coeficiente de variação de preço de cada 

produto/cliente 

• Eixo Y - Volume negócios de cada produto/cliente 

 

• Representa avaliação risco, em que o volume de 

negócios é uma característica do impacto e o 

coeficiente de variação de preço é uma medida de 

probabilidade de ocorrência. 
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Exemplo - Risco: preço incorreto nas vendas 
 

Volume negócios  

Impacto 

Coef Var Preço  

Probabilidade 
X 

Risco de 

Auditoria 
= 

Link 

https://antonioloureiro.github.io/AuditRiskDemo/sales_risk.html


As análise apresentadas 
foram efetuadas com 
recurso a software open 
source de utilização 
gratuita 
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Software utilizado na apresentação: 

➔ Julia v1.2 - Linguagem de programação científica 

➔ Echarts v4.5 - Biblioteca Javascript de Visualização 

➔ Datatables v1.1 - Biblioteca Javascript de tabelas 

➔ JupyterLab v1.2 - Ambiente de desenvolvimento 
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