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A Disrupção na Auditoria

Estes desafios têm levado a uma mudança nas organizações, e no paradigma da auditoria 

► O negócio é continuamente impactado por uma multitude de forças disruptivas e megatrends globais

Novas funções e skills

Desafios regulamentares e 
aumento de penalidades

Fragmentação de dados ao 
longo das unidades de negócio

Inovação e desenvolvimento 
rápido no espaço tecnológico

Novos produtos e 
novos mercados

Digitalização – processos digitalizados e 
novos modelos de negócio

Big data, novas 
ameaças

Processos complexos e 
sistemas desintegrados

Tecnologias disruptivas

Novos modelos 
operacionais



• Shift do compliance para o estratégico:
• Maior alinhamento da AI com os objetivos estratégicos

• Introdução de assessment dinâmico de risco
• Utilização de data analytics avançada

• Garantia de valor acrescentado na função

• Shift do modelo de auditoria
• Parcerias com outras entidades (internas e externas)

• Reflexão sobre a equipa: o novo perfil do auditor

A Disrupção na Auditoria

► A função de AI está a ficar progressivamente mais flexível, adotando igualmente um papel de consultor das 
organizações através de uma abordagem mais preventiva e proactiva, em conjunto com as unidades de negócio

A identificação de riscos emergentes requer uma 

abordagem proactiva e consertada da organização 

entre a primeira e segunda linha de defesa (gestão 

operacional e áreas de suporte como gestão de risco, 

respetivamente), em conjunto com a terceira linha de 

defesa da Organização, a AI.



Quais as competências que o auditor precisa para responder a estes desafios?



Responder à Disrupção

► De forma a responder a estes desafios, a função de AI tem de se adaptar, com novas abordagens, novas 
tecnologias e um novo perfil de auditor

Pressão
para mudar
a natureza
da auditoria

Necessidade
de 
desenvolver
novos skills
na equipa de 
auditoria

Trigger
Mudança de 
ambiente/ 

expetativas
“Qual a combinação certa de 

atributos, competências, e 

backgrounds que deve estar 

presente numa equipa de 

Auditoria Interna, para permitir 

realizar auditorias de elevada 

qualidade num ambiente de 

negócio global e complexo?”



► Um estudo global de 2017 demonstrou um grande aumento na valorização de skills que não eram tradicionalmente 
consideradas essenciais em AI.  

Atributos mais valorizados pelas organizações:

A forma como o auditor apresenta as suas observações, as enquadra na “big picture” e as comunica às diferentes 
audiências (equipa, auditados, Comissão de Auditoria) é tão ou mais relevante do que o finding em si mesmo.
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Skills tecnológicos

66%

Skills de comunicação
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49%

Visão holística

O Auditor do Futuro

Soft Skills



O Auditor do Futuro 66%

Skills de comunicação

65%

Pensamento crítico

49%

Visão holística

A capacidade de gerir relações através de uma interação eficaz da AI com os seus stakeholders, e na própria organização

Extrair e analisar informação e partilhar 

o relevante com todos os envolvidos

• Demostrar conhecimento da realidade do

negócio e da organização

• Analisar indicadores do processo de

negócio (data first)

• Comunicar resultados com a forma, conteúdo,

substância e tom apropriados

• Assumir um papel de aconselhamento,

construído pontes e não muros

• Destacar a relevância da recomendação para

a evolução do negócio e da organização

Colaborar com os stakeholders no 

robustecimento dos mecanismos de CI

• Responder às preocupações dos stakeholders

• Promover a realização de grupos de

trabalho para tratar de temas

transversais à organização (GDPR, PSD

II, EBA Guidelines on Outsourcing)

• Envolver os stakeholders ao longo do processo

de auditoria.

• Se durante a reperformance de um

processo é detetada uma falha de

processo esta deve ser imediatamente

comunicada.

Partilhar a informação que interessa de 

uma forma clara, simples e actionable

• Elaborar relatórios mais concisos, to the point,

com abordagem pragmática e focada no risco

• Adaptar a comunicação à realidade da

organização e ao enquadramento da área

• Suportar as conclusões e recomendações com

números reais e demonstrar o impacto direto

no processo de negócio e organização

• Associar os findings aos riscos e as

recomendações a benefícios claros e

mensuráveis



O Auditor do Futuro

Foco no Risco

• Adotar uma abordagem dinâmica no

planeamento do ciclo de auditoria

• Focar na análise dos processos de negócio

com maiores níveis de risco potencial

• Validar o risco potencial dos processos de

negócio face aos riscos emergentes

• Procurar perceber as causas das

inconformidades e sugerir soluções

alternativas com base nas frameworks de

referência

Foco nos resultados

• Suportar as conclusões com números

reconhecidos e validados pelo negócio, para

que seja possível mensurar a falha de controlo

e o seu impacto na organização

• Detalhar as recomendações, ligando-as a

benefícios claros e valorizados pelo negócio

• Acompanhar e apoiar na implementação das

recomendações e nos processos de

reengenharia e evolução processual

• Transitar do papel do auditor clássico para o

papel do auditor conselheiro.

O que está
em causa?

Quais os
impactos

reais?
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A capacidade de alcançar posições pertinentes e justificadas sobre determinados assuntos



O Auditor do Futuro 66%

Skills de comunicação
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49%

Visão holística

Conhecimento de Negócio

• Abordagem orientada à informação

• Foco sobre controlo e eficiência dos processos

• Alavancar indicadores chave de risco e de

performance

• Partilhar melhores práticas

Controlo e Compliance

• Abordagem orientada ao risco

• Alavancar a automatização de controlos e a

análise de dados

• Aumentar a cobertura de riscos contemplados

no modelo

• Abordagem de avaliação e monitorização

eficiente

• Foco sobre fraude e compliance

Aconselhamento Estratégico e de Valor

• Abordagem orientada à estratégia

• Foco sobre iniciativas chave

• Conhecimento do Sector de Atividade

• Otimização de processos e controlos

• Auditoria Operacional / Auditoria Integradas

• Conhecimento Funcional

• Digitalização da função

A capacidade de ter uma visão global da organização e do setor onde atua



What will be more important in 

the future, the right skill set or 

mindset?

O que é mais importante afinal: skillset ou mindset?



Resoluções para 2019

5 Internal Auditor Resolutions for 2019

Keep your head out of the sand and take on difficult risks

If you see something, say something.

Expect the unexpected

Sharpen your technology tools

Be mindful that you remain aligned

O que deve então fazer o CAE para assegurar o 
alinhamento com estas ideias?

► Assegurar uma relação saudável, transparente, e contínua 
com a Comissão de Auditoria

► Trabalhar com a Gestão de topo para alinhar prioridades no 
que respeita às áreas de risco estratégicas e operacionais

► Responder às exigências tecnológicas (data analytics, 
artificial intelligence,…) e fomentar o investimento 
necessário nas competências correspondentes

► Analisar continuamente o impacto das novas exigências na 
conformidade com os IIA Standards.

► Garantir que a missão da AI permanece atual e alinhada com 
a evolução da organização e pronta para responder aos 
seus desafios

By Richard Chambers, President and CEO of IIA



Soft Skills

Promover uma maior 
colaboração entre áreas da 

organização

Divulgar o valor acrescentado 
da auditoria interna

Desenvolver auditoria 
dinâmica com mais controlo 

sobre riscos emergentes

Executar o shift do 
compliance para o estratégico

Reduzir os silos 
organizacionais e visão 

holística da mesma

Assegurar uma maior 
cobertura da auditoria 
através de automação

Alinhar continuamente a 
auditoria com objetivos 

estratégicos 

Reduzir tarefas de baixo valor 
acrescentado

Promover a passagem de 
conhecimento entre áreas

Caminho para a transformação

Comunicação e alinhamento são palavras de ordem para 2019. E para 2020? E 2021?...

Trabalhar a inteligência 
emocional do auditor

Fomentar o empowerment

e investimento 

Implementar medidas de 
monitorização do sucesso da 

AI



THE BETTER THE QUESTION. THE BETTER THE ANSWER. THE BETTER THE WORLD WORKS


